Em tempos de quarentena
como ﬁca nossa saúde
mental?
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Ansiedade, medo, angústia…?
Você sabia que a ansiedade e os sentimentos como medo e
angústia são normais?
Isso mesmo! Sentir ansiedade e medo em situações novas e de
incertezas são naturais ao ser humano, e além disso são importantes.
São por causa delas que você está tomando todos os cuidados
necessários aconselhados pelos órgãos de saúde, como lavar bem as
mãos e ﬁcar em casa, por exemplo.
Elas são importantes pois tem uma função de nos preservar e
proteger de situações ameaçadoras.
Por isso, não se culpe por estar sentindo-as! Permita! Acolha!

Acolher, aceitar...?
Sim! Nós precisamos praticar a gentileza com a gente mesmo
nesses momentos!
Já sabemos que a ansiedade e o medo são naturais, por isso
devemos aceitá-los. Mas isso não quer dizer que eles não possam se
tornar desproporcionais e nos causar sofrimento. Podem sim!
Por isso, o nosso acolhimento, a nossa aceitação da realidade e das
nossas emoções deve ser um acolhimento ativo, uma aceitação ativa,
ou seja, existem muitas coisas que podemos fazer para que a
ansiedade e o medo não se tornem desproporcionais!

Então… o que podemos fazer?
Limite o tempo de acesso às informações sobre o novo
coronavírus!
Se manter bem informado sobre a situação atual é importante, mas
basta um momento do dia para você buscar informações. O excesso
de notícias e de atenção dada a essas informações podem aumentar
a sua ansiedade de forma desnecessária! Evite também ﬁcar o tempo
todo conversando sobre o assunto com outras pessoas!
Cuidado com as fake news!
Cuidado com áudios, vídeos e mensagens que circulam por aí, pois
podem não ser verdadeiras! É bom saber se aquela informação é de
conﬁança!

Então… o que podemos fazer?
Fiquemos atentos aos nossos pensamentos, pois eles
inﬂuenciam nossas emoções!
A ansiedade e o medo podem nos levar a perceber tudo como perigo,
a ver tudo com pessimismo e só ver o lado negativo das coisas!
As vezes pensamos: E SE isso acontecer?, E SE aquilo…? E SE…? E por
aí vai… Lembre-se! Nem tudo aquilo que pensamos é verdadeiro. Nós
precisamos questionar os nossos próprios pensamentos! A minha
imaginação não é a mesma coisa que a realidade! Esse pensamento
está levando em conta todas as informações que tenho? Inclusive as
positivas?
Procuremos ver as coisas de forma realista!

Então… o que podemos fazer?
A ansiedade e o medo podem nos levar a catastroﬁzar o perigo, ou
seja, enxergá-lo como maior do que realmente o é!
Além disso, podemos pensar que toda consequência do perigo será
intolerável e que nós não temos capacidade de lidar com a situação,
com o desconforto e até mesmo com a própria ansiedade! E isso não
é verdade!
Às vezes pensamos: “É só o começo, com certeza vai piorar.” Mas a
nossa previsão é limitada, não podemos aﬁrmar com certeza como
será, dessa forma, podemos pensar assim: “É uma situação
delicada, temos que nos cuidar para que o desfecho seja o
melhor possível.”
Esse pensamento com certeza nos deixará mais confortáveis!

Não se cobre!
Não precisamos estar a todo momento fazendo alguma coisa,
sendo produtivos!
Isso mesmo! As vezes a gente se cobra muito em estarmos sempre
fazendo alguma coisa! Precisamos fazer as pazes com o “ﬁcar a toa”!
Ter um tempo livre, sem fazer nada, também é importante para nós!
Momento de nos voltarmos para dentro de nós mesmos e repensar
nossas atitudes, nossas vidas, entre outras coisas.
A vida é um equilíbrio!

Tente manter sua rotina!
Tente manter sua rotina de alimentação, e se você tinha uma rotina
de exercícios físicos, tire o mesmo tempo para fazer uma atividade
física que seja possível em casa, como alongamento, exercícios de
respiração, entre outros.
Procure realizar atividades que há muito tempo desejava fazer, mas
não conseguia por causa da correria do dia-a-dia como, assistir um
ﬁlme, ler um bom livro, ligar para um amigo, entre outros.
Mantenha o contato com aqueles que você ama! Os meios de
comunicação estão aí nesse momento para fazer isso possível. Ligue
para seus ﬁlhos, netos, irmãos, tios e amigos!

Exercite suas forças e virtudes!
Os momentos de crise são grandes oportunidades para exercitarmos
as nossas virtudes! Isso mesmo! Vamos colocar em prática a nossa
disposição de fazer o bem!
Exercite:

Espiritualidade!
No próximo encontro do Grupo de Dor Crônica, nós vamos trabalhar o tema
da ESPIRITUALIDADE! E a espiritualidade e a religiosidade são ferramentas
importantes que podemos utilizar para passarmos por um momento de crise!
O busca daquilo que é sagrado para nós, pode nos ajudar a ver as situações
difíceis com um outro olhar, pois aquilo que também é sagrado, é aquilo que
também dá sentido à nossa vida e a todas as coisas que acontecem.
Se você tinha o hábito de praticar alguma forma de espiritualidade (orações,
meditações, entre outras), continue praticando! Se você participava de
alguma instituição religiosa, mantenha o contato com as pessoas que de lá
participavam também! É mais uma forma de não estar sozinho e ter um
suporte social!
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