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INTRODUÇÃO 
Visando as práticas de trabalho seguras, as Faculdades 
Integradas Einstein de Limeira, vêm por meio deste 
apresentar procedimentos e regras a serem adotados nos 
processos e ambiente de estágio que buscam preservar 
a saúde e a segurança dos alunos e professores. Essas 
medidas de prevenção e controle de infecção devem ser 
implementadas pelos profissionais que atuam nos serviços 
de saúde para evitar ou reduzir ao máximo a transmissão 
de microrganismos durante qualquer assistência à saúde 
realizada. Este material foi confeccionado baseado no 
Decreto Estadual 64.864/2020, e nos materiais de 
divulgação de prevenção ao COVID-19, disponibilizados 
pela ANVISA e Ministério da Saúde.
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COVID-19

O novo coronavírus (SARS-CoV-2) é um vírus identificado 
como a causa de um surto de doença respiratória detectado 
pela primeira vez em Wuhan, China. Atualmente, 
já está bem definido que esse vírus possui uma 
alta e sustentada transmissibilidade entre as 
pessoas. Acredita-se que os sintomas do novo 
coronavírus (SARS-CoV-2) podem aparecer de 
2 até 14 dias após a exposição. Como ainda não 
existe vacina, a melhor maneira de prevenir essa 
doença (COVID-19) é adotar ações para impedir a 
propagação do vírus.

TRANSMISSÃO
A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por 
contato próximo, por meio de:

Toque ou 
aperto de 

mãos

Gotículas 
de saliva

Secreção

Espirro

Objetos ou 
superfícies 

contaminadas

Tosse
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SINTOMAS
Os sintomas da COVID-19 podem variar de um resfriado, a 
uma Síndrome Gripal-SG com a presença de um quadro 
respiratório agudo, caracterizado por, pelo menos 
dois dos seguintes sintomas:

• Tosse, febre, coriza, dor de garganta,

• Dificuldade para respirar,

• Perda de olfato (anosmia), perda de paladar 
(ageusia), perda de apetite (hiporexia),

• Distúrbios gastrointestinais (náuseas, 
vômitos e diarreia), cansaço (astenia), e 
dispineia (falta de ar).

 O QUE DEVO FAZER SE APRESENTAR 
ALGUM SINTOMA ANTES OU DURANTE 
O PERÍODO DE AULAS?

• Se você está em dúvidas sobre os sintomas, fique em casa 
e procure um médico, através dos postos de triagem nas 
Unidades Básicas de Saúde /UPAS ou outras unidades 
particulares de saúde.

• Uma vez diagnosticado pelo médico, 
você recebe as orientações e prescrição 
dos medicamentos que deverá usar e os 
exames que deve realizar.

• Inicie o tratamento prescrito 
imediatamente, fazendo uso das 
medicações e todas as recomendações.

• Se você for diagnosticado com a 
COVID-19 e teve contato com os 
professores e outros alunos, avise 
imediatamente o coordenador para que 
sejam tomadas as providências necessárias 
em relação ao restante da equipe.

38º
Febre

Coriza

Tosse

Dor de Garganta

Dispineia

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Tem febre?

Tem dor de cabeça?

Tem secreção nasal/espirro?

Tem dor na garganta?

Tem tosse seca?

Tem dificuldade respiratória?

Tem dor no corpo?

Tem diarréia?

Perda de olfato

Esteve em contato com algum 
caso de COVID-19? 

05 pontos

01 pontos

01 pontos

01 pontos

03 ponstos

10 pontos

01 pontos

01 pontos

03 pontos

10 pontos

A

B

C

Risco Baixo

Risco Médio

Risco Alto

De 1 a 9 pontos

De 10 a 19 pontos

De 20 a 36 pontos

fonte das informações:
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• O retorno às atividades deverá atender às condições 
descritas a seguir:

 »  Se realizou o teste (RT-PCR ou sorológico) e obteve 
o resultado positivo, você deverá manter 14 dias 
de afastamento, a contar do início dos sintomas 
do caso e seguir o isolamento de sintomático: 
domiciliar ou hospitalar.

 »Se realizou o teste (RT-PCR ou sorológico) 
e obteve o resultado negativo, você deverá 
retornar às atividades a partir do oitavo dia 
do início dos sintomas e estar assintomático, 
por no mínimo 72 horas.

 »Se não realizou o teste (RT-PCR ou sorológico): 
mas apresenta sintomas, você deverá procurar um 
médico seja emitido, e possa permanecer afastado pelo 
tempo determinado.

SEGUIR ORIENTAÇÕES OFICIAIS 
DA PREFEITURA DE LIMEIRA:
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COMO SERÁ O MONITORAMENTO DA 
ENTRADA DE ALUNOS

• A entrada e a saída serão realizadas em horários alternados, de 
forma a evitar aglomerados de pessoas à entrada e à saída do recinto 
escolar.

• Serão definidos circuitos de entrada e de saída para cada grupo, de 
forma a impedir maior cruzamento de pessoas.

• Na porta de Entrada da Instituição será verificada a Temperatura 
de cada aluno.

• Pessoas que fazem parte do grupo de risco devem ficar em 
casa e realizar as atividades remotamente.

• O espaço escolar se limitará ao pessoal docente, não docente e 
alunos.

• Os movimentos no espaço escolar 
devem se restringir ao mínimo 
necessário, não efetuando atividades 
que impliquem a movimentação de 
alunos.
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• Alunos devem aferir a temperatura corporal antes da ida 
para a instituição de ensino e ao retornar.

• A instituição disponibilizará cartazes informativos com as 
medidas preventivas, fluxos e outros materiais educativos 
para a realização das ações de promoção de saúde e 
prevenção da Covid-19.

• A temperatura dos estudantes e dos profissionais da 
educação será monitorada ao chegarem no ambiente escolar.

• Caso a temperatura esteja acima de 37,5 ºC o aluno/
profissional da educação será orientado a retornar para casa 
e a buscar atendimento médico se necessário.

• Não será permitida a permanência de pessoas sintomáticas 
para COVID-19 na instituição de ensino.

• Serão disponibilizadas aulas por via remota aos alunos 
do grupo de risco (pessoas com idade igual ou superior a 
60 anos, portadores de doenças crônicas como afecções 
cardiovasculares, diabetes, hipertensão arterial, doença 
pulmonar obstrutiva crônica; 
pacientes com câncer 
diagnosticado há menos 
de cinco anos; pacientes 
em dialise ou outro 
tratamento para 
doença renal crônica; 
obesidade mórbida; 
asma moderada 
ou grave; gestantes, 
puérperas e lactantes).
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PROTEÇÃO E SEGURANÇA NOS 
DIFERENTES AMBIENTES DA 
INSTITUIÇÃO
Espaços em geral (áreas de convivência)

• Adote um comportamento amigável sem contato físico. 
Não cumprimentar colegas, professores e funcionários da 
instituição com apertos de mãos, abraços ou beijos.

• Evitar a realização de reuniões presenciais, contato com 
outras pessoas e grupos.

• Não compartilhar os EPIs (avental, óculos de proteção e 
máscara) entre as pessoas.

• Deixar a porta principal do banheiro sempre aberta após 
o uso para identificar que não há usuário, evitando o toque 
em mais um objeto (maçaneta e papel) e deixando o  
ambiente arejando.

• Proibido o uso de bebedouros. Trazer as garrafas de águas 
cheias de casa.

• Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. 
Ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado.

• Etiqueta respiratória: ao tossir ou espirrar, cubra 
nariz e boca com lenço ou com a parte interna do 
cotovelo.

• Portas e janelas abertas, ar condicionado e 
ventiladores desligados.
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• Cadeiras afastadas com distância mínima de 1,5 metro 
entre elas.

• Respeitar o número máximo de alunos em sala, por etapa 
do plano de retomada (35% - 70% - 100%).

• Uso obrigatório de máscara de tecido ou descartável, 
devendo ser trocada a cada 2h ou quando saturada/úmida 
(imediatamente).

• Todos devem possuir máscara reserva, bem como uma 
embalagem para guardá-la após a troca.

• Evitar tocar na parte anterior da máscara e/ou ajustá-la, 
enquanto a estiver usando.

• Remova a máscara pelo laço ou 
nó da parte de trás e evite tocar 
na parte da frente.

• Cada aluno deverá portar 
álcool gel de uso próprio e 
evitar compartilhamento 
de materiais de escritório/
escolares.

• Cada docente deverá 
portar álcool gel de uso 
próprio e higienizar o material da 
instituição (caneta para quadro e 
apagador) antes e após o uso.

Não aperte as
mãos. 

Não dê abraços.

Não compartilhe
objetos com as outras

pessoas.
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 EM LABORATÓRIOS
• Cadeiras afastadas com distância mínima de 1,5 metros 
entre elas.

• Uso obrigatório de EPI (avental, calçados fechados e 
máscara).

• Todos devem possuir máscara reserva, bem como uma 
embalagem para guardá-la após a troca.

• Evitar tocar na parte anterior da máscara 
e/ou ajusta-la, enquanto a estiver 
usando.

• Ao término da aula de 
laboratório, remover o 
jaleco ainda no laboratório 
e acondiciona-lo em 
embalagem individual.

• Higienizar com 
álcool 70% os painéis de 
comando dos equipamentos/
instrumentos, microscópios e 
bancadas.

CUIDADOS AO CHEGAR EM CASA
• Lave as mãos com água e sabão, antes de retirar a máscara.

• Remova a máscara pelo laço ou nó da parte de trás e 
evite tocar na parte da frente.

• Deixe a máscara de molho por 30 minutos em 
uma mistura de 1 parte de água sanitária 
(2% a 2,5%) com 50 partes de água 
potável. Por exemplo: 10 ml de 
água sanitária para 500 ml de água 
potável.

• Lave a máscara e as mãos com 
água e sabão.

• A máscara não deve ser 
compartilhada e precisa estar seca para 
ser utilizada de novo.

2M2M

Deixe de molho
por 30 min

30
MIN
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Veja a seguir o jeito correto de higienizar as mãos para evitar 
infecções.

Com preparações alcoólicas (gel ou solução)

• Duração de todo o procedimento: 20-30 segundos.

• Aplique uma quantidade suficiente de preparação alcoólica 
em uma mão em forma de concha de modo que ela venha 
cobrir toda a superfície das mãos.

• Friccione as mãos entre si.

• Não esqueça de espalhar o gel ou solução entre os dedos e 
sob as unhas.

• Friccionar o álcool no dorso das mãos;

• Espere suas mãos secarem.

Com água e sabonete

• Duração de todo o procedimento: 40 a 60 segundos.

• Molhe as mãos com água.

• Aplique na palma da mão quantidade de sabonete (de 
preferência líquido) suficiente para 
cobrir toda a superfície das mãos.

• Ensaboe as palmas das mãos 
friccionando-as entre si.

• Esfregue as mãos, entre os 
dedos e sob as unhas.

• Friccionar o dorso das mãos 
e punho com água e sabão.

• Enxague bem as mãos com 
água.

• Seque as mãos com uma toalha 
limpa, papel absorvente ou fluxo de ar.

LEMBRE-SE: 
Higienize frequen-
temente o seu 
celular. 

Lave com frequência as 
mãos até a altura 
dos punhos, com 
água e sabão, ou 
então higienize 
com álcool em 
gel 70%.

Limpe seu celular
frequentemente
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ACOLHIMENTO EMOCIONAL NO 
CONTEXTO DA PANDEMIA DO 
COVID-19

Estamos vivendo um momento atípico e sem precedentes. 
A Pandemia provocada pelo COVID-19, colocou a população 
brasileira desde março em um contexto de incertezas, 
em que o isolamento social tem sido o fator mais eficaz e 
protetivo. Sendo assim, é possível verificar em geral dois 
tipos de situação: de um lado pessoas  em isolamento social 
e mantendo-se em uma rotina totalmente nova longe de 
qualquer contato com as pessoas que não moram em suas 
residências e de outro, pessoas precisando tocar suas vidas, 
trabalhar, e se expor a possíveis situações de contágio, e 
uma vez que o isolamento não é uma opção, são obrigadas 
a lidar diretamente com o risco.  Para todos os casos é 
comum, e esperado, que alterações emocionais possam 
ocorrer. Viver algo desconhecido e ver tantas pessoas 
adoecendo e sem perspectiva imediata de resolução pode 
levar a sentimentos e emoções negativos, como medo, 
tristeza, raiva e solidão, além de ansiedade e estresse. 
O excesso de notícias sobre a pandemia, a 
mudança de rotina, o distanciamento físico e as 
consequências econômicas, sociais e políticas 
relativas a esse novo cenário podem aumentar 
ou prolongar esse desconforto 
emocional, e dar conta desses 
desafios atuais pode não 
ser uma tarefa fácil para 
todos. 
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Podemos sentir que estamos sobrecarregados, 
especialmente quando pensamos ou sentimos que:

• Não conseguiremos fazer as coisas do nosso jeito;

• Não teremos capacidade para lidar com os desafios;

• Não contaremos com o apoio necessário de pessoas que 
são, para nós, importantes.

Estamos dizendo tudo isso com o objetivo de te tranquilizar 
e dizer que se você tem sentido qualquer um desses 
sentimentos é normal frente à situação delicada da 
pandemia. No entanto, apesar de ser “normal” sabemos 
que não é agradável sentir-se dessa forma. Também 
sabemos que a Psicologia tem conhecimento acumulado 
que permite viver melhor com esses sentimentos e ainda 
encontrar formas mais favoráveis para enfrentar situações 
adversas como esta. 
Além disso, sabemos que existem diferenças individuais entre 
as pessoas e que indivíduos normalmente já apresentem 
uma tendência a sentirem-se ansiosos podem ter percebido 
agravo destas sensações, podendo se encontrar numa 
situação menos confortável e requerendo atenção 
especializada.
Nós gostaríamos que por meio deste material 
você se sentisse emocionalmente acolhido 
e pudesse ter acesso a informações que 
possam ajudá-lo a criar um ambiente 
mais amistoso para enfrentar este 
momento de pandemia, aumentando 
as chances de você aproveitar melhor 
o semestre e além disso, poder 
buscar ajuda especializada caso você 
identifique a necessidade.  
No final deste material você tem 
acesso aos nosso contato! Fique à 
vontade para nos procurar caso você 
queira tirar alguma dúvida sobre essa 
ou outra questão. 
Esperamos que você e sua família 
fiquem bem e que encontrem condições 
para passar por essa situação com mais 
tranquilidade!
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É de vital importância se manter informado sobre o 
avanço da situação relacionada à Pandemia e sobre as 
novas orientações de saúde e protocolos de retomada, no 
entanto muitas vezes percebemos que o acesso excessivo 
às informações pode gerar desconforto e aumento da 
ansiedade.  
Assim, para garantir que você esteja atualizado e seguindo 
as medidas de precaução adequadas é importante que você 
determine algumas condições para ajudá-lo a consumir a 
informação de maneira saudável. Limitar o tempo, restringir 
fontes e compartilhar informações confiáveis o ajudarão. 
Defina um horário do dia para se atualizar e evite voltar às 
fontes várias vezes ao dia. Por mais rápido que as coisas 
aconteçam, acessar as notícias uma vez por dia é mais do 
que suficiente para se obter informação e segurança. 
Monitoramento constante da mídia, especialmente 
quando compulsivo, pode alimentar respostas 
de estresse e ansiedade ao invés de diminuí-
las.   Selecione fontes de informação 
confiáveis de maneira a evitar a 
desinformação ou as coberturas 
sensacionalistas.  Restrinja-se às 
fontes credenciadas - isso inclui 
as designações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS - https://
www.paho.org/bra/covid19/), 
Ministério da Saúde (https://
coronavirus.saude.gov.br/) e 
autoridades de saúde locais. 
Cuidado com o que compartilha 
- é de responsabilidade de todos 
nós evitar o espalhamento de 
rumores e boatos que possam 
causar reações de pânico 
desnecessário.

Se manter informado X manter a serenidadeManter-se informado X Manter a serenidade
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Como dito anteriormente todos nós podemos estar 
enfrentando esporadicamente sensações e emoções 
desagradáveis em virtude do momento em que estamos 
vivendo.  Mas há também casos em que essas situações sejam 
mais persistentes, podendo ser indicativo da necessidade de 
estar atento e buscar ajuda especializada.  
Cada um possui reações diferentes ao estresse e à ansiedade, 
mas os sinais mais comuns incluem:

Caso você perceba que está sentindo esses sinais com 
frequência aumentada e em maior intensidade a ponto de 
atrapalhar suas atividades e seu bem estar geral, é indicado 
que você procure uma opinião especializada.  
Agora, se você identificar que esses sinais embora 
o incomodem não se agravam e não impactam 
significativamente a sua vida,  vamos ajudá-lo a identificar se 
há a possibilidade de fazer coisas diferentes.  Há indícios de 
que fazer e pensar coisas diferentes podem ajudá-lo a se 
sentir de forma mais adequada, reduzindo situações de 
estresse e ansiedade que possam estar sendo geradas 
tanto pela situação, quanto pelo seu modo de agir e 
pensar.

Estresse e Ansiedade
Você sabe identificar os sinais?

• Falta de ar (na ausência de um resfriado 
ou outro problema respiratório)

• Dores de cabeça

• Dores musculares

• Aumento dos batimentos cardíacos.

• Alterações drásticas do apetite e do sono 
(falta ou excesso).

• Má digestão.

• Sensação de “queimação” ou “peso” no 
estômago.

• Diarréia.

• Prisão de Ventre.

• Cansaço e falta de “energia”.

• Tensão muscular.

• Dores em geral sem causa aparente.

• Tremores.

• Piora no quadro geral de quem ja tem 
uma doença.

• Emoções excessivas e persistentes de 
tristeza.

• raiva, culpa, medo ou preocupação.

• Humor deprimido.

• Desânimo.

• Irritação ou sentir que os está com “os 
nervos à flor da pele”.

• Indiferença afetiva (uma sensação de 
tanto faz de estar “frio” afetivamente).

• Discussões e perda de paciência com as 
pessoas.

•  Evitar expressar e compartilhar sentimen-
tos.

• Aumento ou abuso de substãncias 
(remédios, alcool, cigarro e drogas).

• Violência.

• Agitação.

• Dificuldade de lembrar informações e ter 
“brancos” de memória.

• Dificuldade de concentração nas tarefas.

• Dificuldade de tomar decisões. 

• Confusão.

• Pensamentos repetitivos e intrusivos (que 
“invadem a mente”) sobre temas 
desagradáveis.
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Vamos apresentar alguns exemplos de maneiras que as 
pessoas costumam pensar em sua vida cotidiana e exemplos 
de sentimentos desencadeados pela Pandemia que se 
relacionam a essa forma de pensar que podem estar sendo 
agravados.  
Apresentaremos também achados e evidências da 
psicologia sobre a situação (O que a psicologia diz?) e 
indicações comportamentais de como você pode lidar com 
essa situação com vistas a diminuir o stress gerado por ela 
(O que você pode fazer a respeito?)
Lembramos que essas situações são dicas e pode ser que 
nem todas elas caibam para você, e tudo bem também. Mas 
achamos que você deve, ao menos tentar! Vamos lá?

Algumas dicas rápidas

• Busque acolher esses sentimentos sem 
julgamentos. Tudo bem ter medo/receio 
de compartilhar seus sentimentos, isso 
pode ser novo para você.

• Tente entender o que você sente e 
considere a possibilidade de que outras 
pessoas ao seu redor podem estar se 
sentindo como você ou podem estar 
confusas como você. Encontre 
oportunidades e relações que o façam 
sentir-se mais confortavel para se 
expressar. Lembre-se de que assim como 
os momentos bons que você já viveu, os 
ruins e difíceis não duram para sempre.

• Sentir que você pode contar com outras 
pessoas e que pode apoiá-las é algo que 
pode contribuir para a melhora do estado 
emocional.

• Usar vídeo chamadas para se conectar com as 
pessoas. Conversar com pessoas que geralmente têm 
uma postura mais otimista frente às dificuldades 
quando estiver mais angustiado, triste ou ansioso. 
Expressar suas emoções e sentimentos.

• Dedicar-se às suas tarefas e à família. Aceitar apoio 
emocional quando oferecido e ofereça apoio sempre 
que puder. Pedir auxílio para tarefas ou para 
demandas emocionais e ofereça auxílio sempre que 
puder.

• Experimentar outras formas de se expressar, como 
pinturas, desenho, escrita, música ou dança.

• Promover a expressão de sentimentos de seus 
familiares. Crianças, adolescentes e idosos podem 
necessitar de auxílio para expressar preocupações e 
angústias.

• Rezar ou praticar o ritual religioso de sua crença, 
caso você seja adepto de alguma religião.

• Buscar momentos de conexão emocional consigo 
mesmo.

Pensamento Presente
no cotidiano

“Sou uma pessoa que normalmente tem dificuldade em dar conta da própria vida
e acabo me sentindo pouco competente e eficaz em grande parte das coisas que faço.” 

• Sinto medo de adoecer e morrer.

• Tenho medo de perder quem amo por causa do vírus.

• Fico preocupado por ter de cuidar de crianças, idosos 
ou de pessoas com deficiência, caso seus cuidadores 
precisem ser afastados por causa da quarentena.

• Tenho receio de que trabalhadores na linha de frente 
possam transmitir COVID-19 aos amigos e familiares 
como resultado de seu trabalho.

• Tenho medo de ser separado das pessoas que amo e 
de cuidadores devido ao regime de quarentena

• Preocupo-me com as crianças sozinha em casa, com o 
fechamento das escolas.

• Fico preocupado em ser socialmente 
excluído/colocado em quarentena por ser associado a 
doença (ex. preconceito com pessoas que são ou 
vieram de áreas infectadas).



Endereço: Rua Raul Machado, 134, Vila Queiroz - CEP 13.485-024 - Fones: (19) 3444-6612/3404-9594
www.einsteinlimeira.com.br   /   email: fiel@einstein-net.com.br17

• Ficar se prendendo ao que você não 
pode controlar não o ajudará. É preferível 
lidar de forma mais ativa com problemas 
e desafios nesse momento.

• Procurar agir de modo planejado, com 
esforço, persistência e determinação.

• Pode-se buscar informações confiáveis 
e baseadas em evidências para 
aumentar a situação de controle e 
competência.

• Lembrar que você conseguiu dar conta 
de problemas difíceis no passado ajuda a 
ter maior confiança em si mesmo agora.

• Buscar sobre o que fazer para se cuidar e cuidar de 
outros.

• Preencher seu tempo com informações otimistas e 
atividades prazerosas..

• Pensar em como deixar suas tarefas mais 
prazerosas, buscar um ambiente tranquilo, fazer um 
chá ou algo que te dê conforto para se sentir mais 
capaz de realizar as tarefas.

• Planeje atividades para o dia, que não 
sobrecarreguem seu corpo e mente.

• Separar horários para trabalho, lazer e interação 
familiar. Incluir na sua rotina ações de autocuidado: 
exercício físico, meditação ou relaxamento, uma 
alimentação saudável, incluindo frutas e verduras. 
Beber uma quantidade adequada de água 
diariamente.

• Listar as tarefas por ordem de prioridade e procurar 
resolvê-las uma a uma.

• Estabelecer pequenas recompensas após a 
finalização de cada tarefa.

Pensamento Presente
no cotidiano

“No que diz respeito aos relacionamentos sinto muita dificuldade em perceber que
sou aceito, pertencer aos grupos sociais significativos para mim.” 

• Sinto medo de confundir os sintomas de outros 
problemas com o sintomas da COVID-19 e estar 
infectado.

• Receio ser infectado e infectar outros, sobretudo 
quando o modo de transmissão da COVID-19 não está 
100% claro.

• Receio reviver a experiência de uma epidemia ou 
doença anterior e tenho sentimentos de desamparo, 
tédio, solidão e depressão devido ao isolamento.

• Sinto-me sobrecarregado(a) com os cuidados 
informais da família, que limitam o meu trabalho e as 
minhas oportunidades econômicas.

• Sinto-me vulnerável ao proteger quem amo.

• Tenho medo da deterioração da saúde mental e física 
de indivíduos vulneráveis (adultos mais velhos e pessoas 
com deficiência), se cuidadores estiverem de 
quarentena.

• Evite discussões e brigas. Isso tende a 
aumentar o estresse e a diminuir a 
colaboração de todos. Pensamentos 
negativos e pessimismo, além de levarem 
à falta de ação, podem levar a 
consequências negativas para a sua 
saúde física e mental, e das pessoas à 
sua volta. Preste atenção em que 
momentos esses pensamentos 
aparecem. Encontre uma forma de tolerar 
esse desconforto, tendo em mente que 
pensamentos e sentimentos podem não 
representar totalmente a realidade. 
Quando não podemos mudar uma 
situação, é melhor aceitá-la. Podemos dar 
outro significado a essas situações, 
regular nossas emoções e melhorar nossa 
percepção de controle da situação e do 
nosso comportamento.

• Aceitar a situação de forma realista. Questionar 
pensamentos que podem estar atrapalhando-o.

• Propor formas diferentes e criativas de solucionar 
antigas e novas tarefas. Não tenha medo de inovar. 
Pensar no que você irá aprender nesse período.

• Aprender a fazer uma nova receita, a construir 
objetos de decoração com materiais que você já 
tenha em casa ou cultivar uma pequena horta ou 
jardim.

• Buscar aprimorar habilidades, como artesanato ou 
tocar algum instrumento musical, por exemplo. Utilizar 
esse tempo também para botar em dia aquelas 
pequenas atividades que não tinha tempo de fazer, 
como pequenos consertos em casa, limpar os 
armários, costurar algumas roupas.

• Praticar exercícios físicos. Essa prática pode lhe trazer 
uma sensação de bem-estar.

• Busque, portanto, se distrair com atividades . 
prazerosas e que lhe deem satisfação.

Pensamento Presente
no cotidiano

“Eu tenho muita necessidade em agir do meu modo, de acordo como o que eu
acredito”. 

• Temo perder a liberdade.

• Sinto medo da piora da saúde mental e física de 
indivíduos vulneráveis, como adultos mais velhos e 
pessoas com deficiências.

• Sinto medo de não ter acesso, ou de que pessoas 
vulneráveis não o tenham, à assistência caso precisem.

• Tenho medo de ter sequelas da doença, se for 
contaminado.
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E se isso  não me ajudar a  lidar melhor com as 
situações, e eu continuar me sentindo mal em 
relação a tudo que estamos vivendo,  o que eu 
posso fazer?  

VOCÊ TEM ALGUNS CAMINHOS:  Se você for 
aluno, professor, ou colaborador da faculdade você 
pode passar pelo plantão de acolhimento e  caso 
seja identificada a necessidade, após a sessão 
de acolhimento, você será encaminhado para o 
atendimento psicológico individual ou para um dos 
nossos grupos de atendimento da Clínica Escola de 
Psicologia. 

OU PODERÁ RECORRER A UM DOS SEGUINTES 
CANAIS:
Rede de atendimento em saúde mental da nossa cidade – 
dirija-se à UBS mais próxima de sua residência e informe-se 
sobre o atendimento. 
Caso sinta que precisa de ajuda especializada, consulte o 
Disque Saúde (número de telefone 136) para instruções. 
Em caso de sofrimento psíquico intenso, você também pode 
contar com o Centro de Valorização da Vida (CVV) que 
oferece apoio emocional através do número de telefone 
188. 

Estamos juntos!  
Em breve isso tudo vai passar!

Outras fontes de ajuda
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