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 A Covid-19 é uma doença infectocontagiosa causada peloCoronavírus,mas isso não significa que ela não possaacarretar também problemas de saúde mental individual e coletiva.O processo da pandemia do vírus tem sido acompanhado de umapandemia de medo, estresse, ansiedade e pânico generalizado;por isso, esse material reuniu aqui algumas sugestões de cuidadocom sua saúde mental para atravessarmos juntos esse momento difícil. Não se trata de mais uma prescrição com tarefas para vocêse preocupar, mas sim, propostas de cuidado, alinhadas com asrecomendações da OMS (2020).
 

O QUE É O
COVID-19?



Diante da pandemia de Coronavírus (COVID-19) que está
afetando todos os aspectos de nossas vidas, e especialmente em

função do isolamento social necessário que nos impõe a um
novo

modo de viver — desde o teletrabalho indiscriminado até novas
formas de nos relacionarmos —, nós da ABPI pensamos ser este
um momento onde o cuidado com nossa sauúde mental precisa

ser visto como  fundamental para nosso dia a dia de
reconstrucao. 

 
As consequências da pandemia do novo coronavírus estão

causando pressão psicológica e estresse em grande parte da
população afetada. As incertezas provocadas pelo covid-19, os

riscos de contaminação e a obrigação de isolamento social
podem agravar ou gerar problemas mentais.

 
Agora que o TEMPO nos oferece uma pausa, sem trânsito, sem

escolas, sem igreja, sem parques, sem bares, restaurantes,
precisamos refletir sobre como otimizar essa época de

estranhamento e praticar o auto-cuidado. 
Convidamos você a essa leitura e esperamos que possa
contribuir  na aquisicao de mecanismos de cooperacao

necessarios para sua caminhada. 
Juntos somos mais fortes!

 
PREPARAÇÃO DE CONTEÚDO:

ABPI (Association of Brazilian Psychologists in Ireland )
 

FONTES DE REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
-OMS - Organizacao Mundial de Saude;

-Ministério da Saude;

Como cuidar da sua Saúde
Mental durante a pandemia 

do COVID-19. 



RECOMENDAÇÕES
PARA LIDAR COM O
COVID-19

3
E V I T E  M U L T I D O E S  E  G R U P O S  
Evite aglomerações se estiver
doente ou com sintomas;
-Mantenha uma distancia segura
nas ruas e areas com mais pessoas
(2 metros);
-Evite circulacao sem necessidade;
 

5
N A O  C O M P A R T I L H A R
-Não compartilhe objetos pessoais;
-Evite abraços e apertos de mãos 
 

Adote esses procedimentos no seu dia a dia e
suas rotinas diárias. 

P R O T E J A  A O S  D E M A I S
-Cubra o nariz e boca ao espirrar ou
tossir;
-Tussa  sempre na altura do
antebraço ou em lenços de papeis
assim as partículas liquidas nao se
disseminam no ar;
-Descarte lencos de papel após uso

C R I E  H Á B I T O S  S A U D Á V E I S
-Mantenha os ambientes bem
ventilados;
-Mantenha as superficies limpas;
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1
H I G I E N I Z A Ç Ã O  
-Lave as mãos com água e sabão ou
use álcool em gel. 
-Lave as mãos sempre após tossir ou
espirrar;
-Antes e depois de preparar comida;
-Evite levar as mãos no rosto e
boca;



 Sabemos que nesse momento tudo a nossa volta gira em torno da pandemia mas

pensar constantemente sobre o virús pode causar sintomas que aumentam seu

sofrimento emocional. 

Nervosismo, agitação, tensão, stress, ansiedade, sensação de perigo iminente,

aumento da freqüência cardíaca, tremores sem justa causa,etc. 

Reconheça suas emoções e aceite-as, mas para evitar sofrimentos

desnecessários, evite informações excessivas. Estar permanentemente

conectado não o tornará mais bem informado. 

O consumo exagerado de informações não confiáveis pode aumentar a

desinformação, o estresse e o medo! Por isso, evite leituras permanentes sobre o

tema, especialmente informações alarmantes vindas de fontes não confiáveis. 

Informe-se em horários reservados, em sites e canais de órgãos oficiais ou de

autoridades sanitárias de confiança.

 Proteja as crianças e portadores de deficiência intelectual, sem fomentar nelas o

medo ou o pânico. Encontre formas positivas de falar sobre o vírus e dê a elas

canais para expressar suas fantasias, medos e preocupações em relação ao tema. 

Acolha esses medos e comunique de forma lúdica e simples sobre como ela pode

se proteger, bem como proteger os amigos e amigas.

Proteja seus idosos, informando-os sobre os cuidados necessários

diante da pandemia. Sugira atividades diárias para que não se sintam sozinhos.

Mantenha contato virtual regular e, caso haja contato presencial, inclua as

devidas medidas preventivas. 

Acolha os medos e auxilie com as dúvidas que possam surgir.

 Um dos grandes problemas da desinformação em relação ao Coronavírus é achar

que ele é responsabilidade de um ou outro país ou nação. Nenhum vírus tem

nacionalidade, nem etnia, gênero ou classe social – Discriminar pessoas por sua

nacionalidade é xenofobia, produz sofrimento psíquico e não nos ajuda no combate

da pandemia.

Se você também identificou um conhecido ou familiar com sintomas de Covid-19

ou se realmente contrairam o virus não o discrimine e não faça com que ele se sinta

culpado. Informe-o da importância dele ou dela se cuidar e evitar contato com

outras pessoas. 

Sugira que ele/ela procure um serviço de saúde conforme as orientações da sua

rede local de saúde ou a unidade mais próxima da sua moradia..



 Se você é trabalhador/trabalhadora sem condições estruturais de

interromper o trabalho, proteja-se com as medidas de proteção como

lavagem constante das mãos ou uso de álcool gel citados acima. Socialmente

podemos aproveitar esse momento para lutar por condições de trabalho mais justas

e equânimes para todos e todas nós. 

Se você perdeu o trabalho ou está afastado no momento procure manter a calma,

pesquise medidas governamentais que lhe auxiliem a recorrer a benefícios na sua

categoria nesse momento pandêmico, caso não se encaixe em medidas

emergenciais governamentais procure auxílio com amigos, ONGs, ou utilize redes

sociais que colaborem para informar sua situação e ser ajudado.  Tudo isso é

temporario e logo vai se resolver. 

 Para todos nós, o contato afetivo e a sociabilidade são importantes, especialmente

na nossa cultura. Por isso, é importante colocarmos esse período em perspectiva,

relembrarmos o tempo todo que isso vai passar.

Outras formas de trocas afetivas podem ser importantes. Podemos

temporariamente substituir beijos e abraços por trocas de mensagens carinhosas,

cartas, gestos e palavras afetivas. Na quarentena procure manter contato social

telefônico ou on-line com as pessoas importantes para você e sua família, inclusive

para as crianças. 

Manter sua fé e suas atividades religiosas e/ou espirituais, caso elas façam parte da

sua rotina, também é importante para sua saúde mental. Mas neste momento, elas

precisam ser mantidas longe de aglomerados e espaços fechados. 

Amar ao próximo é também cuidar da sua saúde e bem estar coletivo.

 Durante o período de quarentena, tente aproveitar para desacelerar, estar mais

próximo dos seus entes queridos (núcleo familiar), procurando manter uma rotina

de atividades prazerosas e significativas. 

O ócio também pode ter muito a nos ensinar nos faz produzir auto-conhecimento,

e a resiliência nos faz ficar mais fortes. Se seu ambiente doméstico lhe for hostil ou

violento, denuncie ou peça ajuda para a rede sócio-assistencial ou de segurança,

não postergue denúncias  dessa natureza nesse momento. 

Atividades físicas também são importantes para evitar estresse e diminuir a

ansiedade. É possível manter essas atividades em ambientes protegidos, longe de

aglomerações ou de espaços com ampla circulação de pessoas, se exercite se

conseguir, a produção de endorfina o auxiliará nesse momento de confinamento e

isolamento social. 

 



 Momentos como esse são especialmente difíceis por que nos damos conta das

nossas fragilidades, vulnerabilidades e da nossa finitude. Não banalize a situação

atual tentando evitar o medo ou a apreensão sobre a doença. Mas ao invés de

entrar em pânico, podemos aproveitar esse mal estar para fortalecer a percepção

da nossa interdependência, criar processos de solidariedade mútua, avançar na

produção de conhecimento, de cuidado de si e do coletivo. Essa pode ser uma boa

oportunidade de repensar nosso modo de produção, nossos modos de vida,

reinventar novas formas de habitar a cidade e o planeta.  

O medo e o pânico neste momento não nos ajudam individualmente nem

coletivamente. Por isso, procure realizar atividades que te tranquilize, e se estiver

com dificuldade de lidar sozinho (a) com isso, procure alguém de sua confi ança ou

um profi ssional de saúde.

 Nós estamos juntos nessa caminhada. Caso você precise de ajuda específica de

profissionais de saúde mental você pode procurar auxílios na comunidade Irlandesa

que oferecem ajuda nesse momento da pandêmico. 

Veja informações de onde procurar auxílio em nosso website ou pelo site do HSE. 

Em caso de sofrimento psíquico intenso e/ou em situação de maior vulnerabilidade

emocional, procure auxílio de um Psicólogo ou Psiquiatra, ou centros que lhe

ofereca auxílio psicológico/emocional adequado, lembrando que somente um

psicólogo poderá trabalhar com uma psicoterapia e somente um psiquiatra/Gps

poderão lhe acompanhar em ação medicamentosa. 

Você poderá encontrar junto com a ABPI uma lista de Psicólogos atuantes da

Irlanda que poderão lhe auxiliar numa psicoterapia caso necessário.  São

profissionais registrados para exercer a profissão na Irlanda. 

 Se você foi diagnosticado com Covid-19 ou faz parte do grupo de risco, pessoas com

maior vulnerabilidade aos efeitos do vírus (idosos, pessoas imunossuprimidas, ou com

doenças cardio-respiratórias, diabéticos, etc), ou precisa ficar em situação de

isolamento não tenha medo, cuide-se, siga as instruções dos profissionais de saúde,

recolha-se para cuidar de si. Saiba que você não está sozinho (a). 

Profissionais de saúde, universidades e institutos de pesquisa do mundo todo estão

trabalhando para conter o vírus o mais rápido possível. O afastamento das pessoas ou

isolamento pode levá-lo a sentir estresse, ansiedade, solidão, frustração, tédio, ou

ainda sentimentos de medo e desesperança. 

Mas lembre se que este cenário é também para cuidar de você e evitar

contaminações.

Mas não esqueça de manter-se em contato com as pessoas que você ama, por

telefone ou redes sociais. Aproveite a oportunidade para fazer as coisas que gosta,

mas que geralmente você não consegue fazer por falta de tempo (ler livros, assistir

filmes, “maratonar” aquela série que você estava querendo, etc.). Logo tudo isso vai se

resolver  e voce ficará bem !

 



RESPIRAÇÃO
DIAFRAGMÁTICA

 
1) Sente-se ou deite-se de forma

confortável com a mão na altura do
umbigo.

 
2) Inspire pelo nariz contando até 4 e encha
os pulmões de ar. Você pode imaginar que
está enchendo uma bexiga que está dentro

de sua barriga.
 

3) Retenha o ar por dois tempos (conte até
dois mentalmente), mantendo a barriga e

os pulmões cheios.
 

4) Expire lentamente pela boca, contando
até seis, esvaziando completamente o

pulmão e o abdômen.
 

Faça esse exercício por 5 minutos!

Neste momento de estresse, ansiedade e confinamento, podemos fazer alguns exercícios simples 

de respiração que nos ajudam a trazer mais calma e diminuir a ansiedade. 

É possível perceber através da respiração que você está ansioso. 

"Isso ocorre quando a respiração está muito focada na parte de cima do corpo, e também é mais rápida e curta",

Quando estamos tranquilos, tendemos a inspirar e expirar lentamente com profundidade, o que

evidencia a extensão e a contração do abdômen.

Mecanismos de Cooperação 
durante o Covid-19 

Meditacao;
Yoga;
Mindfulness;
Explorar habilidade;
Arts&crafts;
Culinária;
Explorar Hobbies;
Terapia Online;

 
 

Para te ajudar na
Pandemia 

procure explorar: 



RESPIRAÇÃOABDOMINAL
 

Recomendo que você faça este exercício deitado(a) e 
com as luzes apagadas.

Coloque a mão sobre o abdômen para senti-lo se movimentar. 
Conte a inspiração e expiraçãopara sentir a sensação de 

relaxamento.
 Nessa técnica, um truque importante é tentar criar

 umritmo enquanto faz uma contagem.
 
 

RESPIRAÇÃO QUADRADA
Nesse tipo de respiração, a cada inspiração e expiração, existe 

uma pausa. Inspire contando lentamente até quatro, depois segure 
o ar nos pulmões por mais quatro segundos. 

Expire lentamente por quatro segundos e, após "esvaziá-los", 
mantenha-se assim por mais quatro segundos. 

É como se você, ao final, estivesse formando um 
quadrado respiratório, com quatro

segundos em cada passo.

Mecanismos de Cooperação 
durante o Covid-19

EXPIRAÇÃO ALONGADA
A prática é semelhante à anterior, no entanto, enquanto 

você inspira por quatro segundos, a
recomendação é expulsar o ar pelo dobro do tempo (por oito

segundos). O resultado acontece
porque a inalação está relacionada ao sistema nervoso, 

que controla o mecanismo de luta e fuga, produzido como ração
automática de defesa em momentos de estresse e ansiedade e a

expiração está relacionada ao sistema nervoso, que influencia a nossa
capacidade de relaxamento.

 
 

ALTERNANDO AS NARINAS
Com a ajuda do dedo indicador, pressione uma narina.
Na sequência, inspire e expire "puxando" e "soltando" 

o ar pela mesma narina. 
Repita os mesmos passos com a outra narina.

Assim como todas as anteriores, essa técnica acalma 
porque faz com que você se concentre

no momento presente.



 

A falta de ar é um dos sintomas que caracterizam casos graves de COVID-19, mas, como ela também

pode aparecer em decorrência de ansiedade ou pânico, e a pandemia do novo coronavírus tem

desencadeado medo em muita gente, é possível que pessoas desenvolvam este sintoma por um

quadro emocional, sem saber como diferenciar os dois tipos de dificuldade respiratória.

Segundo especialistas, no entanto, a duração do sintoma, a forma como ele aparece e os outros

sinais que o acompanham são fatores que podem ajudar a entender se o quadro está ligado a um

distúrbio de origem psicológica ou a males físicos (como a infecção pelo novo coronavírus).

 

SITUAÇÃO É PROPÍCIA PARA ATAQUES DE PÂNICO

De acordo com a psicóloga clínica Marina Prado Franco, ataques de pânico surgem em decorrência

da ansiedade, distúrbio psicológico de que muitas pessoas sofrem na atualidade. “É como se fosse a

ansiedade num pico muito elevado, é por isso que chamamos de episódios de pânico ou ataques de

pânico”, esclarece a especialista.

Conforme explica, as causas dos ataques vão além de situações pontuais – mas o momento é

propício para o surgimento deles. “A gente fica vendo notícias que provocam transformações na

rotina, assim como o medo de ficar doente. Todas essas mudanças podem ser fatores que propiciam

o surgimento de um ataque de pânico junto de fatores de ordem biológica e genética”, afirma.

 

FALTA DE AR POR CORONAVÍRUS E POR PÂNICO: COMO DIFERENCIAR

Além dos  sintomas mais comuns de COVID-19, como tosse e febre, casos graves da doença têm

sintomas característicos, e um deles é a falta de ar. Até agora, a indicação do Ministério da Saúde é a

de buscar atendimento emergencial apenas caso o paciente apresente este sintoma – mas o pânico,

mal intensificado por situações alarmantes como a atual, também pode gerar esta manifestação.

“O ataque de pânico surge aparentemente sem uma causa específica, pode surgir quando a pessoa

está dormindo, e pode estar associado a sintomas como taquicardia, sudorese, tremores,

formigamento e boca seca. Além disso, há também um medo da morte, medo do que vai acontecer,

medo do que [a pessoa] está sentindo e medo de perder o controle”, lista a psicóloga.
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QUANDO FALTA DE AR PODE SER
POR ANSIEDADE OU PÂNICO.

 

Falta de ar



 

Segundo ela, este quadro é bem diferente do que o característico para pacientes de COVID-19 que

manifestam sintomas. “No coronavírus, seria uma coisa associada a outros sintomas de gripe,

congestão nasal, tosse e febre, não necessariamente associada a esses pensamentos de perder o

controle e do medo da morte”, esclarece Marina.

Outra diferença, segundo ela, está na duração dos sintomas; conforme explica, ataques de pânico

duram, em média, cerca de dez minutos, fazendo com que a falta de ar desapareça aos poucos,

enquanto a doença causada pelo vírus afeta os pulmões e, por isso, pode gerar uma dificuldade

respiratória mais prolongada (especialmente se não houver assistência médica).

Além disso, a psicóloga afirma também que é possível a falta de ar decorrente do pânico aparecer

sem estar associada aos outros sintomas físicos, como a sudorese e o formigamento, mas é raro ela

não estar associada aos pensamentos fatalistas citados por ela.“Ela pode ter uma falta de ar

associada aos medos em um primeiro momento, e depois podem surgir os outros sintomas ou não.

Geralmente, ela vem associada no mínimo a esses pensamentos e tem um pico: dura alguns minutos

e passa”, afirma Marina.

 

O QUE FAZER EM CADA UM DOS CASOS

 

Em casos assim, o indicado é tentar espairecer, buscando um local calmo que, de preferência, seja

aberto, e fazendo exercícios de respiração (inspirar e expirar lentamente, se concentrando no

processo). Já nos quadros de coronavírus com falta de ar, o mais indicado é buscar atendimento

emergencial. Se não houver falta de ar, a orientação é ficar em casa ou, no máximo, ir a um posto de

saúde.
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Falta de ar



 

O conceito de rede tem diversas acepções. A partir do seu significado mais amplo (uma rede é uma

estrutura que tem um padrão que a caracteriza e que possibilita a inter-relação dos seus nós).

Uma rede de apoio, por conseguinte, é uma estrutura que dá algum tipo de contenção a algo ou

alguém. A ideia costuma referir-se a um conjunto de organizações ou entidades que trabalham de

maneira sincronizada para colaborar com alguma causa.

 

Existimos para gerar auto-consciência e responsabilidade sobre a nossa própria vida. Para isso, é

necessário realizar um processo de aprendizagem e passar por inúmeras situações onde ela é

colocada em prática.

Ocupar-se de si mesmo não envolve uma atitude egocentrista, muito pelo contrário. Significa ter

consciência plena de todas as nossas potencialidades e limitações. Ao experimentar a arte de cuidar

de si ou o autocuidado, se potencializa a autorreflexão. Esta, por sua vez, conduz à consciência das

emoções e à assimilação de experiências que integram o conhecimento e com isso podemos montar

um aldeia inteira. 

 

Em nossa caminhada de vida em construção encontrarmos nela os nossos pares, nossos grupos, os

que nos entendem, nos ajudam e, acima de tudo, nos fortalecem. Esse fortalecimento significa não

apenas que temos pessoas com quem contar, mas que também nos tornamos o ‘Nós’, a rede de apoio

de alguém, pertencemos a uma rede de apoio! É inigualável esse sentimento de que, finalmente,

pertencemos a algo.

 O mundo é repleto de vários mundos, com diversas comunidades e redes. Sempre tem alguma para

a gente criar vínculos amorosos, ser acolhida e acolher. É exatamente esse sentimento de

pertencimento que configura a existência da rede de apoio. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀As redes se fazem infinitas... Acerque-se de palavras positivas, escuta amorosa,

trocas saudáveis, situações que lhe fazem bem, pessoas que a incentivem.
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REDES DE APOIO ASSERTIVAS

 

Redes de apoio assertivas



O IMPORTANTE  É  TENTAR  !

Tudo bem não conseguir seguir todas essas dicas ou
absorver todas essas informações de primeira. 

Vá com calma, leia devagar, retome algum ponto e leia
novamente ou escolha um momento mais relaxado para
fazer sua leitura, dentro das suas possibilidades. Cada

um tem seu ritmo de adaptação e voce nao precis
sentir-se culpado por não estar reagindo no mesmo

tempo e velocidade dos demais. 

CUIDANDO DA SAÚDE MENTAL


