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Dicas para 
saúde mental 
quarentena

 CLIQUE NOS ÍCONES PARA INTERAGIR

BEM COLETIVO
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Em primeiro lugar, é importante ter 
em mente que seu esforço pessoal 
impede que um número ainda maior 
de pessoas se contagie 
com o vírus. 
O isolamento é importante  
para quem apresenta ou não 
sintomas da doença, afinal, 
o quadro pode ser 
assintomático ou pode 
demorar para que se 
manifeste.  
A quarentena pode 
interromper a 
propagação da pandemia 
e salvar vidas.

A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS SE 
ESPALHOU PELO MUNDO E NOS COLOCOU EM

 UMA SITUAÇÃO INCOMUM: O ISOLAMENTO SOCIAL. 
 

A SEGUIR TRAREMOS ALGUMAS DICAS  
DE COMO MANTER A SAÚDE MENTAL.
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EMPATIA

MANTENHA-SE ATIVO

USO DA TECNOLOGIA
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A criação de uma rede de apoio 
entre todos torna tudo mais 

suportável. Mesmo que a 
distância, procure manter 

contato com conhecidos 
e preste atenção  

caso demonstrem 
instabilidades  

emocionais.

Apesar da tecnologia ser uma 
aliada, evite desenvolver 

uma rotina sedentária. 
Procure formas de fazer 

atividades físicas dentro 
de casa. Atividades 

manuais estimulantes, 
como artesanato 

e gastronomia, 
também são boas 

alternativas.

A tecnologia é uma grande aliada 
para o equilíbrio da saúde mental 
durante a quarentena. Aproveite 
as redes sociais para manter 
contato com familiares, amigos 
e colegas de trabalho por meio 
de ligações e videochamadas.
 
Também é possível 
encontrar filmes, séries, 
livros e jogos gratuitos 
voltados para diversas 
faixas etárias.
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INFORMAÇÃO CONFIÁVEIS

CASO NECESSÁRIO, BUSQUE AJUDA 
PROFISSIONAL

CUIDADO COM AS FAKENEWS
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O excesso de informações pode 
causar picos de ansiedade 

constantes. Evite ficar com 
televisões e rádios ligados o 

dia todo consumindo notícias 
sobre o coronavírus. No 

entanto, é de extrema 
importância que todos 

estejam bem informados 
e que acompanhem as 

novidades e resoluções 
acerca do tema. 

Prefira os Telejornais 
noturnos, geralmente 

eles resumem as 
informações do dia.

Por fim, como o prazo de 
isolamento ainda é incerto, 

fique atento aos perfis 
de profissionais da área 

da saúde que estão se 
colocando à disposição 

para tirar dúvidas e 
amenizar angústias.

Não acredite em tudo que 
receber, principalmente 
nas redes sociais e grupos 
de WhatsApp, busque 
sempre fonte confiáveis, 
vários veículos estão 
disponibilizando canais 
para tirar dúvidas 
sobre a veracidade 
das informações.

Fonte: site natura.com.br
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