
ORIENTAÇÕES PARA 
O ENFRENTAMENTO



Como devo me prevenir

Evite contato 
físico ao 

cumprimentar 
pessoas

Lave as mãos 
com água e 

sabão ou use 
álcool em gel

Cubra o nariz 
e boca com o 

cotovelo 
flexionado ou 

lenço ao 
espirrar e 

tossir

Evite 
aglomerações



Como devo me prevenir

Mantenha os 
ambientes 

bem 
ventilados

Não 
compartilhe 

objetos 
pessoais

Evite contato 
físico, caso 
esteja com 

tosse ou 
febre

Evite cuspir 
em locais 
públicos



Estresse, ansiedade? Cuide de 
sua saúde mental!

Escolha apenas um 
momento do dia para se 
informar e em fontes 
seguras, como o 
aplicativo de informações 
do SUS (Coronavírus -
SUS).

Informe-se, mas cuidado com excessos

Pode te fazer sentir:

Angústia,  ansiedade, 

pânico!

A situação é delicada 

e por isso o autocuidado

deve ser prioridade.



Estresse, ansiedade? Cuide de 
sua saúde mental!

Mesmo nesse momento 
de quarentena, caso você 
realize terapia, não a 
deixe de lado... Converse 
estratégias com seu 
terapeuta, algumas 
possibilidades podem ser:

Whatsapp

FaceTime

Skype



Lembre-se d@s Vov@S

Idosos em situação de 

isolamento e aqueles com 

declínio cognitivo / 

demência, podem tornar-se 

mais ansiosos, apoie-os de 

forma segura.

Compartilhe informações de 

forma clara sobre o risco de 

infecção e tenha paciência. É 

possível que haja necessidade 

de repetir... 

O distanciamento é 

recomendado, então use o zap, 

ligue para @s vov@s, se 

conecte!



Quarentena não é férias

Mantenha-se ativo!

Lembre-se: O ócio pode ampliar

ainda mais as sensações negativas da 

situação.



As escolas liberaram....

Não alarme as crianças!

Explique de maneira simples, 

direta e dizendo a verdade.

Diga que é uma doença que

afeta seu pulmãozinho...

E que ainda não existe vacina

E não se esqueça de explicar 

as formas de transmissão e 

prevenção.

Abuse da imaginação e 

brincadeiras



Explicar brincando

Um exemplo bem legal 

e didático:

“Experimento que incentiva

crianças a lavarem

as mãos viraliza na internet”

Em um prato com água 

orégano e outro prato com 

água e sabão, peça 

primeiramente que a criança 

coloque o dedo no prato com 

orégano e depois limpe o dedo 

no prato com sabão, e retorne 

ao prato anterior observando 

afastamento do “vírus” 

representado pelo orégano. 



Exerça a empatia

Por fim, seja criança, adulto ou vov@... Lembre-se:

Devemos respeitar o distanciamento social

para que a disseminação seja contida!
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