
SAÚDE MENTAL EM TEMPOS DE CORONAVÍRUS



Uma pandemia como a que estamos vivendo, além de ser uma questão de saúde

pública, impacta na economia, nas relações interpessoais e no equilíbrio emocional

das pessoas. O medo de um novo vírus, as alterações na rotina, os cuidados extras

com a higiene e o confinamento próprio, ou de familiares, são alguns dos fatores que

poderão interferir de forma direta na saúde mental dos indivíduos.

O CENÁRIO ATUAL 



INFORME-SE, COMPREENDA, MAS EVITE O EXCESSO

O excesso de informações sobre os

acontecimentos contribui para que as pessoas

se desestabilizem emocionalmente. Manter-se

informado é importante. Contudo, como todo

excesso, pode gerar preocupações

injustificadas, elevando os níveis de ansiedade.

Não espere que o fluxo contínuo de notícias

possam lhe apaziguar. Procure reservar

horários específicos e canais confiáveis para

acessar os últimos acontecimentos e evite

correntes de textos e mensagens com

informações inverídicas e sensacionalistas.



NÃO FIQUE INDIFERENTE 

Banalizar a situação, entretanto, ou ignorá-la, também não irá lhe ajudar. Não

tem como ficar indiferente ao que está acontecendo e, por isso, torna-se

necessário ter paciência e resiliência. A proposta é entender de que forma

podemos, no meio de tantos acontecimentos, lidar com as diferentes

emoções.



À medida em que a pandemia avança, cresce

também uma fragilização psíquica. O medo, por

exemplo, sempre esteve presente na história

da humanidade e, é em virtude dele, que

permanecemos vivos. Não se sinta mal diante

deste sentimento, pois ele está diretamente

ligado ao instinto de sobrevivência.

MEDO

Do contrário, teríamos atitudes que nos colocariam em risco. No momento atual, é

esperado o sentimento de medo. Estamos vivendo algo novo e de proporções mundiais.

Não queremos ficar doentes ou que alguém querido adoeça.



Outro sentimento comum neste cenário é a raiva e a irritabilidade. Explosões

emocionais, se não consideradas, podem virar atitudes contra si e contra os outros. As

estatísticas evidenciam um acréscimo exponencial de violência doméstica durante essa

pandemia.

RAIVA E TRISTEZA 

A tristeza, igualmente, ocasionada pela

privação do ir e vir, do toque e do

abraço, do não poder visitar os amigos e

parentes, pode contribuir para estados

ainda mais latentes de sofrimento, como

os quadros depressivos.



Quando esses sentimentos se tornam maior do que a

situação real exige, eles geram ansiedade, podem

despertar grande angústia e transformar-se em pânico,

manifestando-se no nosso corpo e nos nossos atos.

A angústia é avassaladora, invade, tira o sono, causa

palpitações, toma o corpo de aflição, uma aflição da

qual não se vê a saída... traduzida na frase, muito

repetida nesses dias, “senti um aperto quando percebi

que não se sabe quando isso vai acabar”.

Cabe agora pensarmos meios para lidar com esses

sentimentos, buscando estar fortes física e

emocionalmente.

ANGÚSTIA E PÂNICO



Ter um bom nível de autoconhecimento ajuda

a interpretar as próprias emoções e a entender

o que, de fato, querem dizer. Os principais

aprendizados, oriundos do esforço de se

autoconhecer, só são devidamente absorvidos

quando se aceita sentir e falar sobre eles. Por

isso, sempre que possível, compartilhe os

seus sentimentos. Essa atitude ajuda a

gerenciá-los e diminui o impacto que eles

exercem.

É preciso sentir que estamos com os outros, ainda que simbolicamente. Nos

sentirmos amparados, considerados e escutados, recebendo e dando apoio,

normaliza os sentimentos, aquieta as emoções e contribui para um maior

equilíbrio emocional.

ENTENDA O QUE SE PASSA COM VOCÊ 



• Está tendo alterações no sono, dificuldade para dormir e se
concentrar?

• Manter bons hábitos alimentares está sendo difícil, a
compulsão está sendo a forma de aliviar o estresse?

• Não está conseguindo reservar um tempo em sua rotina para
o lazer, a angústia está prevalecendo?

• Os relacionamentos dentro de casa, estão sendo limitados e
estressantes?

• Está constantemente tendo sentimento negativo consigo, com
os outros e com a vida?

• O medo paralisante sobre o futuro e o que pode acontecer
está prevalecendo sobre os seus planos e sonhos anteriores?

PORTANTO, QUESTIONE-SE: 



Existem reações emocionais que são

esperadas no novo contexto. Nesse cenário, a

ansiedade, o pânico, a angústia, entre outras

sensações podem prevalecer. Quebrar uma

rotina já estabelecida e iniciar outra, pode ser

complexo, uma vez que nos convoca a

ocuparmos novas posições de escolhas e

atuações.

Uma forma de lidar, com o momento atual é nos fortalecer, selecionando atividades que nos

garantam bem-estar, seja mantendo as que já faziam parte da nossa rotina ou que, pela falta

de tempo, tínhamos dificuldade em desenvolver. Manter os laços é igualmente importante,

ainda que a distância. Além de utilizarmos outros recursos como: a arte e a religião.

ACEITE SUAS EMOÇÕES



Interromper esse cenário, não depende

da nossa vontade ou ação, portanto, não

adianta investir energia nisso. Aceite a

realidade atual e mude o foco para

atividades que estejam ao seu alcance.

Busque mecanismos para lidar com as

adversidades e peça ajuda profissional se

precisar.

NÃO PODEMOS TUDO



Muitos sites estão disponibilizando materiais gratuitos para este período de

quarentena. Os recursos são variados para quem tem acesso à internet. É possível

buscar cursos online, aulas de ginástica, culinária, yoga, dança, livros, vídeos, filmes

e visitas virtuais a museus. Mesmo para aqueles que não podem contar com as

plataformas digitais, é interessante manter uma rotina de atividades, conciliando

momentos de distração e atividades prazerosas.

ALTERNATIVAS PARA LIDAR COM A SITUAÇÃO

Podemos, igualmente, nos conectar com o sol

da manhã, com as pessoas com as quais

moramos, com a nossa casa. Faça coisas que

você nem lembrava que gostava tanto. O

momento é propício para descobertas, tanto

para quem mora sozinho ou divide espaços.

Crie sentidos e ressignifique novos papéis.



Os relacionamentos em casa estão

intensificados. Para algumas pessoas, ficar em

confinamento pode ser um potencial estressor, o

que as deixa menos tolerantes e mais

vulneráveis a agir de forma impulsiva e reativa,

provocando conflitos. Esteja atento às suas

emoções e, se reconhecer que está irritado,

engaje-se em alguma atividade do seu

interesse, vá para outro cômodo, dê um tempo

pra você. A situação está difícil para todos.

Precisamos nos ajudar, sendo mais

compreensíveis uns com os outros. Talvez seja

a oportunidade de descobrir novas maneiras de

nos relacionarmos.

SEJA TOLERANTE COM QUEM ESTÁ AO SEU LADO



Diante de situações difíceis, temos a tendência em acreditar não sermos capazes de

gerenciar de maneira eficaz o problema. Caso se sinta assim, relembre fatos da sua

história, dificuldades e desafios que superou, e perceberá possuir habilidades para

passar por situações adversas.

RELEMBRE MOMENTOS DIFÍCEIS QUE VOCÊ JÁ SUPEROU

É preciso considerar que a humanidade já atravessou outras longas e dolorosas

dificuldades e algo podemos aprender com elas: jamais se volta ao mundo que

deixamos. Por isso, em lugar de idealizar o que perdemos, podemos interrogar

em que direção desejamos prosseguir. Construir e reconstruir novos caminhos

possíveis, refazer o sentido de viver diante do imprevisível, como uma pandemia,

é imprescindível para não adoecer psiquicamente.



Quando os sonhos que sustentam a vida se fragilizam, torna-se difícil imaginar o futuro.

Ainda que nunca saibamos sobre o dia de amanhã, imaginar, é imprescindível para

sustentar o presente. Caso contrário, este passa a ser vivido sem perspectiva. Por isso,

é tão importante considerar que, ainda que não saibamos quando, isso vai acabar.

O momento é difícil, mas passageiro e, se você mantiver o bom senso e a

tranquilidade, poderá com sensatez, cuidar-se muito mais, promovendo o seu bem-

estar e o do outro.
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