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APRESENTAÇÃO

 Este  guia de orientação é decorrente das principais demandas identificadas em uma 

pesquisa sobre estratégias de enfrentamento na pandemia do COVID-19 coordenada pelos pro-

gramas de mestrado profissional em psicologia da saúde e em educação para o ensino na área 

de saúde  da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) com apoio dos grupos de pesquisa em  

psicologia da saúde da FPS e saúde mental do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando 

Figueira (IMIP). 

 Os temas aqui discutidos podem auxiliar as pessoas a refletir sobre a vivência da dimi-

nuição dos contatos sociais e ainda promover benefícios através de algumas orientações que 

foram identificadas na literatura atual e apresentadas na perspectiva dos docentes e profissio-

nais que colaboraram com a escrita do material.

Boa leitura!

Leopoldo Barbosa

Mônica Melo

Eliane Nóbrega Albuquerque

Andrea Echeverria



O ser humano, portanto, não é um ser isolado. Tra-

dicionalmente, quando discutem sobre isolamento so-

cial, muitos autores utilizam diferentes conceitos tais 

como retraimento social, evitamento social, timidez, ini-

bição, e geralmente estudam sua implicação para o de-

senvolvimento ou para a saúde mental da pessoa – seja 

a que buscou espontaneamente o isolamento, ou a que 

foi isolada pelo grupo do qual participava. Atualmente, 

devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, o 

governo brasileiro sancionou no dia 7 de fevereiro a Lei 

n°13.979, que permitiu às autoridades adotarem diversas 

medidas para evitar a proliferação da COVID-19, dentre 

as quais o isolamento social compulsório. 

  1. Ser humano em tempo 
  de isolamento social
Isabelle Diniz C. Leite (Docente da Graduação e Pós-graduação da Faculdade Pernambucana de 

Saúde – Doutorado em Psicologia Cognitiva pela UFPE)

Nós somos seres sociais. Não 

apenas porque necessitamos de 

relações sociais e buscamos o con-

tato com outras pessoas de nossos 

círculos familiares, de amizade, do 

trabalho, entre outros, mas princi-

palmente porque nos constituímos 

como humanos graças ao conta-

to com os outros que estabelece-

mos desde o nascimento. É assim 

que internalizamos normas, valo-

res familiares, regras sociais, que 

organizamos nosso pensamento e 

comportamento, e desenvolvemos 

a personalidade e o senso de iden-

tidade.



Diversos estudos tem alertado para o impacto desse tipo de isolamento à saúde mental 

da população em geral, que pode apresentar sintomas como depressão, ansiedade e estresse, 

entre outros. Como forma de manter o bem-estar durante o isolamento domiciliar e evitar ou 

minimizar os riscos à saúde, recomenda-se o estabelecimento de uma rotina diária que inclua 

atividade física, momentos de lazer, aprendizado de novas habilidades, atividades que man-

tenham a mente ativa, como leitura ou jogos, e principalmente a manutenção de interações 

sociais prazerosas mediadas pela tecnologia. 

REFERÊNCIAS: 
Mead GH. Espiritu, persona y sociedad: desde el punto de vista del conductismo social. Buenos 

Aires: Paidós. 1972.

Coplan RJ; Rubin KH. Social withdrawal in childhood: Conceptual approaches, definitions, and 

methodological issues. In: A. S. Lo Coco, K. H. Rubin, & C. Zappulla (orgs.), L’isolamento sociale 

durante l’infanzia. Milan, Italy: Unicopli. 2007. pp. 1-24. 



  2.  Relações sociais 
  no isolamento 
Clarissa Maria Dubeux Lopes Barros (Docente da Graduação e Pós-gra-

duação da Faculdade Pernambucana de Saúde – Doutorado em Psicolo-

gia Social pela UFPB)

O distanciamento social significa uma mudança súbita e inespe-

rada na rotina de pessoas que, em sua grande maioria, nunca precisa-

ram passar tanto tempo dentro de casa, em modo de confinamento. O 

homem, como ser gregário, em seu movimento relacional foi impedido 

de circulação.  O caráter caloroso próprio à imagem do brasileiro que se 

mostra pelas expressões afetivas como abraços, beijos, proximidade dos 

corpos, toque entre pessoas, tornou-se mais do que uma proibição mé-

dica, um risco a saúde. Até mesmo um simples aperto de mão, ato tão 

comum do nosso cotidiano, em nossas relações sociais, ganhou, a partir 

da pandemia do COVID 19, um novo significado.

Ninguém pode pegar a mão de ninguém. Ninguém deve ver ao vivo 

mais ninguém, exceto os casos de trabalhos essenciais. O que se percebe 

é que as relações sociais mudaram a sua expressão e intensificaram-se 

de forma maciça por meio da tecnologia.  A busca por conexões virtuais 

incrementou um novo modo de relação social, por meio de tela, encon-

tros sociais, comemoração de aniversários, reuniões de trabalhos, shows 

de música, as famosas lives, entre outras formas de comunicação social. 

Mudanças de hábitos em épocas de epidemias exigem novas posturas e 

nem sempre se torna fácil para as pessoas. Por isso, trazemos aqui algu-

mas dicas e lembretes importantes nesse tema das relações sociais. 

Estratégias para lidar melhor com as dificuldades nas relações sociais:

- Tente buscar novas formas de ver e viver a vida, valorizando os peque-

nos gestos.  

- Comunique-se mais frequentemente com pessoas importantes para 

você. Um telefonema, mensagem de voz ou escrita, emails, videochama-

das, entre outras maneiras de ficar perto.

 -Esteja aberto para um novo modo de consciência coletiva, por meio de 

solidariedade. Há que fazer valer o entendimento de que, se um adoece, o 

coletivo todo pode adoecer.

- Reconheça que você não está só no mundo. Convide amigos ou dei-

xe-se ser chamado para uma conversa afetiva. Nesta, ao invés de beijo 



e abraço, pode haver a circulação da palavra como uma forma de acolher, 

doar-se e acalmar. 

- Assegure-se que tempos difíceis passam se houver o diálogo e que os con-

flitos por ora existentes podem diminuir com o exercício da palavra.

- Proponha para você mesmo um novo habitar-se junto aos seus, reflita o 

quanto suas relações sociais passarão por reformulações e acredite que 

quando tudo isso se acalmar, um nova e promissora forma de encontros 

pode acontecer.  



  3. Dinâmica 
  familiar

Mônica Cristina Batista de Melo (Docente da Graduação e Pós-gradua-

ção da Faculdade Pernambucana de Saúde. Instituto de Medicina Integral 

Prof. Fernando Figueira – Doutorado em Saúde Materno Infantil pelo IMIP) 

A  família é nossa primeira instituição social. É dentro e através dela que 

tudo começa. Entre as principais funções da família, destacamos: nutrir, 

proteger, facilitar a construção de uma identidade pessoal e transmitir va-

lores. Entre as suas principais características, está a capacidade de orga-

nizar e reorganizar sua estrutura e dinâmica quantas vezes for necessário 

frente as situações de adversidade (sejam elas positivas ou negativas).1,2 

As famílias tem flexibilidade para se movimentar frente as novas deman-

das e situações. Nesses casos, elas pode reagir, se adequar, se adaptar, 

se resignar, ficar paralisada ou evoluir.1 É importante saber que em uma 

estrutura familiar saudável, os familiares aprendem a se adaptar um ao 

outro, se transformam e enfrentam as dificuldades da vida. 

Em momentos adversos, como no caso de uma pandemia espera-se que 

a família desenvolva habilidades para lidar com a situação. Assim,  cada 

pessoa da família pode contribuir com suas habilidades e facilitar o de-

senvolvimento de habilidades no outro. A comunicação saudável, o res-

peito, o afeto e a criatividade são fundamentais. 



Neste momento de reflexão, temos algumas estratégias para reflexão:  

• Em relação ao espaço físico, invistam nas coisas que você tem em casa, não 

importa a dimensão do seu lar. Cuidem do que vocês tem. Modifiquem a dis-

posição dos móveis, façam novas arrumações. 

• Criem, conversando em família, uma nova rotina diária. Coloquem um qua-

dro na geladeira ou onde achar conveniente, de atividades com distribuição 

de tarefas. 

• Tentem conversar mais uns com os outros para conhecer melhor a indivi-

dualidade de cada um. Comentem sobre os medos, aflições, sonhos e obje-

tivos de vida. Se escutem!

• Façam pelo menos uma refeição ou lanche juntos, conversem nesse mo-

mento; 

• Tentem assistir filmes, tocar instrumento, relembrar boas histórias da famí-

lia, ver fotografias, cantar e/ou jogar juntos. As atividades lúdicas estimulam 

o sorriso e não existe melhor remedio para oxigenar as relações. 

• Cuidado com as mídias! Elas podem ser uma grande aliada mas também 

podem desencadear ansiedade, discussão e medos de solidão. 

• Caso alguém ou a família esteja passando por grande dificuldade, não es-

queçam de que existem potencialidades em nós que muitas vezes nem sa-

bemos. Nesses momentos precisamos provocar uns aos outros para que 

essas qualidades e potencialidades se revelem e as estratégias para o en-

frentamento possam ser desenvolvidas.  

• Se esforcem para disponibilizar interesse um pelo outro mesmo quando não 

é uma característica frequente na família. 

• Ressaltem as qualidades pertencentes ao seu grupo familiar, desatem os 

nós, tentem se entender e flexibilizar as ideias e os afetos. Aproveitem a 

oportunidade que a natureza está dando para se reeditar, traçar novos ca-

minhos.

• Quando um dos membros da família apresentar sinais de estresse elevado, 

não permitam que esse estado emocional contagie e se retroalimente entre 

vocês. Ajudem e cuidem para que essa pessoa diminua o estresse e assim a 

cadeia de desentendimentos, competição e sofrimento não se instala nem 

se amplia.

• O  momento atual pode contribuir para violências na família, sejam elas psi-

cológicas (por criticas, palavras depreciativas, ameaças, gritos, etc) e/ou fí-

sica (empurrões, pancadas, beliscões, etc) cuidado!

RefeRências: 
1. Minuchin, S.(1982) Família, Funcionamento e Tratamento. Porto Alegre: Ed. 

Artes Médicas.

2. Osório, L.C. (1996).  Família hoje.  Porto Alegre: Ed. Artmed.



   4. Ansiedade em 
  tempos de pandemia: 

Leopoldo Barbosa (Docente da Graduação e Pós-graduação da Faculdade Per-

nambucana de Saúde. Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira – 

Doutorado em neuropsiquiatria e ciências do comportamento pela UFPE). 

Eliane Nóbrega Albuquerque (Docente da FPS; Mestre em Hebiatria pela UPE; 

Coordenadora do Serviço de Psicologia do IMIP)

A ansiedade é um estado de preocupação que até certo ponto pode ser conside-

rada saudável. É uma emoção que ocorre em momentos inesperados, e podem 

despertar sensação de falta de controle de situação entendida como ameaçado-

ra. voltada para o futuro, que a partir da identificação de eventos possivelmente 

ameaçadores.

É importante destacar que nós precisamos da ansiedade e de outras emoções na 

nossa vida pois elas nos deixam alerta e ajudam na motivação para enfrentar as 

situações que nos desafiam. 

Lidar com a ansiedade pode tornar as pessoas mais conscientes de si e mais  for-

tes para enfrentar situações difíceis. Situações adversas e inesperadas, como por 

exemplo a que estamos vivendo neste momento de pandemia, podem ativar em 

nós uma serie de sentimentos desconfortáveis. Mas esse é um momento para 

refletir sobre as repercussões emocionais e as possibilidades de aprender com 

tudo isto. 

 

Algumas das queixas comumente observadas e relatadas pelas pessoas nesses 

últimos dois meses: 

• O medo e preocupação com sua própria saúde e com a saúde de pessoas da 

família e próximasTer dificuldades para dormir ou acordar com a sensação de 

cansaço

• Dificuldade para se concentrar, estudar e etc.

• Coração acelerado, boca seca, tensão muscular, tremor, entre outros 

• Alterar o padrão da alimentação e usar a comida como suporte para ansiedade

• Piora dos problemas crônicos de saúde

• Aumento do uso de álcool, tabaco ou outras drogas

• Novos sintomas de saúde mental

 



Por isso, pensar sobre estratégias para manejo e enfrentamento  dessas situações e importan-

te. Algumas sugestões são:

Cuidar da mente: 

• Fazer pausas ao assistir, ler ou ouvir notícias sobre notícias de situações críticas e difíceis 

nas mídias sociais, pois ouvir sobre a pandemia repetidamente pode ser perturbador;

• Reservar um momento do dia para tomar conhecimento sobre as noticias importantes da 

pandemia em redes de informação confiáveis

• Tirar um tempo para si e identificar os situações que tem deixado você desconfortável física 

e emocionalmente

• Fazer exercícios de respiração e meditação 

• Fazer atividades físicas 

• Tentar fazer refeições saudáveis e equilibradas

• Procurar manter uma rotina de sono e evitar uso de telefones e televisão antes de ir para a 

cama. Procure uma leitura que seja agradável para você. 

• Evitar uso de álcool e outras drogas 

• Conversar com pessoas de confiança sobre como você tem se sentido e se for necessário 

procurar ajuda profissional

• Ser tolerante e diminuir a cobrança de desempenho. Tudo bem não dar conta de tudo todo 

o tempo! 

Referencias: 

Clark, David A; Beck, Aaron T. (2012) Vencendo a ansiedade e preocupação com a terapia cog-

nitivo comportamental: manual do paciente. Porto Alegre: Artmed.



  5. Insegurança e o medo 
  da morte: como lidar.
Waleska de Carvalho Marroquim Medeiros (Docente da Graduação 

e Pós-graduação da Faculdade Pernambucana de Saúde. Doutora 

em Psicologia Clínica pela Universidade Católica de Pernambuco)

Das mais proeminentes emoções primárias descritas na literatura, 

o medo, visto como uma emoção de afastamento, foi apresenta-

do no passado como mola propulsora do mundo já que em certa 

porção diz respeito a um importante mecanismo que prepara o ho-

mem para se defender, proteger e melhor responder às situações 

potencialmente ameaçadoras ou de risco. Ainda que a COVID-19 

não seja a primeira das pandemias a assolar e deixar o mundo em 

estado de alerta, a globalização dos tempos modernos associada 

à facilidade do trânsito de pessoas entre países favoreceram para 

que o vírus pudesse atravessar as barreiras continentais e se dis-

seminar de forma mais rápida sem que houvesse tempo para que 

as pessoas se preparassem para a sua chegada.

 A Covid-19 se trata de uma doença nova, de surgimento súbito, 

com alto poder de contágio, rápida disseminação de casos e mor-

tes em escalada mundial. Não dispõe ainda de estudos e pesquisas 

que apontem para a utilização de vacinas ou tratamentos compro-

vadamente eficazes. Desse modo, medidas exaustivas de cuidado 

e higienização de mãos e quaisquer objetos que possam ser veto-

res de contaminação, a utilização de equipamentos de proteção 

individual, tais como máscaras e luvas, além do distanciamento so-

cial têm sido apontadas como ‘padrão ouro’ na prevenção e trans-

missão viral. 

Ademais, escolas e comércios foram fechados levando a popula-

ção a viver um cenário de desolação e isolamento jamais visto na 

história sanitária moderna. No entanto, o excesso de informações, 

muitas vezes imprecisas ou falsas, finda por instalar uma espécie 

de pandemia do medo, na qual a aproximação do outro passa a ser 

vista como uma potencial ameaça à saúde. Tal pensamento tende 

a desencadear gatilhos ansiogênicos, potencializando o receio de 

ser infectado e morrer, além de uma sensação de insegurança ge-

neralizada, podendo impactar significativamente a saúde mental e 

as relações sociais tanto durante quanto após o ciclo pandêmico. 



Diante de tudo isso o que fazer? 

O primeiro passo é ter calma! O medo e a insegurança crônicos 

tendem a prejudicar a capacidade de análise crítica e a tomada 

de decisões. 

Filtre as informações que realmente são necessárias para vi-

venciar o momento crítico vivenciado. Informações em demasia 

nesse momento podem ser mais estressoras que benéficas. 

Procure estar atento aos próprios sentimentos, pensamentos 

e necessidades e sempre que sentir-se triste e sem esperan-

ça, compartilhe o que sente com pessoas próximas e ou da sua 

confiança. 

Mantenha-se conectado a pessoas significativas desenvolven-

do o cuidado mútuo. Afaste-se de pessoas pessimistas ou que 

possam alimentar pensamentos tóxicos ou derrotistas. 

Avalie os seus limites e possibilidades, procurando sempre olhar 

o que pode ser potencialmente positivo na experiência propor-

cionada pela situação da pandemia. Tente manter uma rotina de 

atividades, sem esquecer-se de inserir práticas que proporcio-

nem lazer e relaxamento. 

Desenvolva a compaixão e a esperança em dias melhores. 

Se puder, exercite o seu corpo e também o seu espírito. 

Mantenha os cuidados necessários de forma realista e não he-

site em procurar ajuda especializada, caso sinta necessidade. 

Viva cada dia intensamente, reconhecendo-o como uma opor-

tunidade de construir novas histórias.

Referências: 
Ornell F, Schuch JB, Sordi AO, Kessler FHP. Pandemia de medo 

e COVID-19: impactos na saúde mental e possíveis estratégias. 

Braz J Psychiatry. Forthcoming 2020. 

Schmidt B, Crepaldi MA, Bolze DAS, Neiva-Silva L, Demenech 

LM. Impactos na saúde mental e intervenções psicológicas 

diante da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Revista 

Estudos de Psicologia 2020. Disponível em: https://preprints.

scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/58/69 



  6. Espiritualidade e Saúde: duas    
  dimensões que se comunicam e    
  intercruzam!

Juliana Monteiro Costa (Docente da Graduação e Pós-graduação da 

Faculdade Pernambucana de Saúde - Doutora em Psicologia Clínica 

pela Universidade Católica de Pernambuco.)

O diálogo entre espiritualidade e saúde ainda encontrava la-

cunas e distanciamentos até meados de 1990. Com o passar do tempo, 

e a partir das evidências científicas, disciplinas como a Psicologia, a 

Antropologia e a Sociologia sinalizaram para os efeitos da espirituali-

dade na saúde, promovendo um lugar de debate e de reconhecimento. 

Desse modo, espiritualidade e saúde passaram a ser compreendidas 

enquanto possibilidade de sentido para a experiência humana, além de 

estarem vinculadas à prevenção e promoção da saúde. 

Em 1999, a Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu saúde 

como uma condição abrangente de bem-estar físico, emocional, so-

cial e espiritual. Além disso, a Associação Mundial de Psiquiatria (WPA) 

apontou que a prática da espiritualidade possui implicações funda-

mentais na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças.

Apesar de serem utilizados em alguns estudos como sinônimo, 

é preciso ficar claro que religião, religiosidade e espiritualidade são ter-

mos diferentes. Vamos aprender a distinguir cada um deles?



A religião pode ser compreendida como um sistema organizado de crenças, práticas, 

rituais e símbolos com o intuito de buscar uma aproximação com o sagrado ou transcendente, 

influenciando a vida do indivíduo consigo mesmo e com os outros. A religiosidade, por sua vez, 

está vinculada à adesão de práticas religiosas, ou seja, trata-se de uma doutrina compartilha-

da com um grupo por meio da participação em templos religiosos, leituras de livros sagrados, 

rezas/oração. Por fim, a espiritualidade diz respeito à fé pessoal. Pode ser definida como uma 

busca pela compreensão das questões existenciais - sentido da vida e relações com o trans-

cendente/sagrado - sem que exista, necessariamente, uma prática religiosa adotada.

A espiritualidade dimensiona e redimensiona o sentido da existência. Ela é intrínseca ao 

indivíduo e tem sido utilizada como uma importante ferramenta de suporte emocional, refletin-

do de forma significativa na vida física e psíquica. Em geral, a espiritualidade surge com mais in-

tensidade diante de condições adversas e eventos estressores. Frente à pandemia ocasionada 

pelo COVID19, por exemplo, diversos sentimentos têm emergido - fragilidade, vulnerabilidade, 

insegurança, incerteza, angústia, raiva, preocupação, medo pela possibilidade de contágio/in-

fecção, medo da morte - e, neste contexto, a espiritualidade abre possibilidade para a esperan-

ça, empatia, compaixão, caridade, amor, gratidão e fé!

Como eu posso praticar a espiritualidade?
1) Gratidão: Ser grato, sempre. Extrair, mesmo das pequenas coisas e até de eventos negati-
vos, uma oportunidade de crescimento pessoal!
2) Exercícios de meditação: Possibilitam um senso de controle, significado e propósito de 
vida. Promove o desenvolvimento espiritual e auxilia no manejo do estresse! 
3) Aproximação com a natureza: Um maior contato com elementos da natureza reduz a an-
siedade e o estresse!
4) ) Perdoar: O perdão é um ato de decisão. Configura-se como um processo intencional e 
voluntário que abre possibilidades de ressignificar emoções negativas!
5) Escutar músicas: Existem músicas com teor espiritual que podem auxiliar a melhor lidar 
com sentimentos de tristeza, angústia e solidão, uma vez que elas abrem caminhos para a 
resiliência!
6) Ter humildade para aprender sempre: Abrir mão de vaidades e pretensões pessoais. Acei-
tar que se pode aprender um pouco mais a cada dia - através de livros ou de pessoas - torna-se 
uma porta aberta ao desenvolvimento espiritual!
7) Praticar o bem: Uma das boas maneiras de se praticar o bem é através de um trabalho vo-
luntário de qualquer natureza. Neste tipo de ação praticamos a solidariedade, pois saimos de 
nós mesmos para ir ao encontro de um outro, que ao mesmo tempo é diferente e parte de nós!
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  7. Arte, gratidão, 
  esperança e otimismo

Anna Barreto Campello Carvalheira Chaves. (Docente da Graduação e Pós-

-graduação da Faculdade Pernambucana de Saúde. Doutora em Psicologia 

Clí ica pela Universidade Católica de Pernambuco).

Por que a arte, a gratidão, a esperança e o otimismo podem ser considerados 

estratégias de enfrentamento ao impacto da quarentena:

A ARTE 

Segundo definição de Platão, a arte consiste em produção consciente de for-

mas ou objetos que são voltados a concretização de um ideal de beleza e que 

é uma expressão da subjetividade humana1. Assim, ao pensarmos em pontos 

essenciais dessa definição vemos que a obra produzida faz referência a um 

ideal de beleza, o qual é variável como diz o ditado popular: “quem ama o feio, 

bonito lhe parece”.  Feios para uns, belos para outros. 

Ao mesmo tempo que é uma expressão da subjetividade humana. Quando al-

guém realiza uma atividade artística, fala de si mesmo. Ao contar uma poesia, 

por exemplo, o poeta deixa nas rimas sua assinatura, ele mostra algo que o 

marca em sua obra. Contar histórias, interpretar, escrever, criar filmes, faz-

er esculturas, desenhar, pintar, costurar, fotografar, cozinhar, dançar, cantar, 

enfim inúmeras atividades humanas podem ser feitas com arte. 



FUNÇÕES DA ARTE 

As diversas formas de arte fazem a dor ter voz, os conflitos 

encontram novas vias de acesso e possíveis soluções. 

A arte lida com o vazio, com aquilo que está na origem do que 

nos faz sermos seres desejantes, como quando um pintor ini-

cia o seu quadro em uma tela vazia ou um escritor inicia sua 

escrita numa folha em branco. 

Na arte há algo que escapa! O que há de estranho em cada um 

de nós, assim ela além de ser produzida de modo consciente 

como refere Platão em sua definição, ela expressa também 

o inconsciente, pois trará elementos escolhidos pelo artista 

que são vinculados a marcas únicas dele, inscritas precoce-

mente. É dessa forma que a arte ajuda a lidar com aquilo que 

é muitas vezes escondido, uma parte ignorada, considerada 

abjeta2.  

Através da arte podemos dar sentido a algo que muitas vezes 

é impossível de nomear. A arte além de nomear, representar, 

circunscrever uma dor, tem função de mediação, ou seja, o 

papel a ser escrito, o quadro a ser pintado, a voz no canto, tem 

função de distanciar a dor do corpo do sujeito, e  de endereçar 

uma mensagem a um outro. Assim a arte também tem uma 

função de construir laços sociais . 

A IMPORTÂNCIA DA ARTE EM TEMPOS DE PANDEMIA: 

Diante do estarrecedor: uma pandemia, algo que choca, ines-

perado de proporções gigantescas,  cujo inimigo é invisível e 

desconhecido somado ao fato de que até o momento atual 

não há vacina, o que fazer (interrogação). 

Em um cenário no qual a morte se faz presente e sentimentos 

como os de ansiedade surgem a todo vapor, por receio de um 

futuro incerto, além de uma súbita necessidade de isolamen-

to, se faz urgente uma forma de manutenção ou de resgate 

da saúde mental, é preciso ter algo que funcione como ex-

pressão do sofrimento, fazendo uma mediação. 

A partir da necessidade de isolamento, é preciso encontrar 

novas formas de falar sobre a dor para um outro, uma nova via 

pulsional que para a psicanálise se denomina de sublimação3, 

dar conta da dor de um modo aceito socialmente, ou seja, 

falar do medo, do sofrimento, através de uma obra de arte 

de um modo diferente, seja escrevendo um texto, uma poe-



sia, seja cantando, dançando, etc. e poder expressar-se de 

modo artístico, simbólico, para que um outro veja através 

das redes sociais, ou mesmo para que alguém de convívio 

íntimo possa participar da construção dessa mensagem, 

auxiliando na criação de novos laços sociais e manutenção 

de laços antigos. 

Neste sentido, a arte pode ajudar uma pessoa a ter novos 

caminhos para lidar com diferentes emoções como a raiva 

diante de tantas adversidades, tais quais: não poder sair de 

casa, o descontentamento com a política, quanto também 

ser um instrumento de possibilidade de integração com o 

outro. 

A GRATIDÃO, O OTIMISMO E A ESPERANÇA

A gratidão é um sentimento especial que assim como a 

arte tem uma dimensão de alteridade, pois é endereçado a 

um outro. A gratidão surge da retribuição de um favor, é um 

sentimento interindividual4, forjado na relação com o outro, 

assim não é possível ser percebido quando se é narcísico. 

É um sentimento vinculado ao bem estar! Nesse caso, a so-

lidariedade permite a existência da gratidão, sendo funda-

mental em tempos de pandemia tanto no âmbito social, por 

proporcionar auxílio aos que necessitam, como também de 

modo singular, por ser um sentimento gerador de bem es-

tar. 

O otimismo e a esperança por dias melhores, vinculadas 

muitas vezes a fé de uma pessoa também é essencial pois 

o pensamento positivo e a esperança de que dias melhores 

virão, permitem que o sujeito possa realizar o que pensa, 

e não ficar preso a determinados pensamentos que não 

permitem sua concretização, assim é preciso sonhar para 

poder realizar, é preciso acreditar para se manter são.
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  8. Consumo de álcool e outras
  drogas em tempos de pandemia
Rossana Carla Rameh de Albuquerque (Docente da Graduação e Pós-graduação da 

Faculdade Pernambucana de Saúde. Psicóloga do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Pernambuco. Doutora em Medicina Preventiva pela Univer-

sidade Federal de São Paulo)

CONVERSANDO SOBRE O TEMA

Em meados de março, o Departamento de Saúde Mental e Uso de Substâncias da Or-

ganização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização Panamericana de Saúde (OPAS) 

produziram uma série de mensagens direcionadas a diferentes grupos para propor-

cionar o bem-estar mental e psicossocial da população durante o surto de COVID-19. 

Foi lançado um documento no qual faz-se considerações priorizando a atenção e o 

cuidado para as pessoas comuns e seus familiares que estão em isolamento social, 

mas também para os profissionais de saúde que atuam nas linhas de frente de com-

bate ao vírus. A ideia é que as pessoas possam enfrentar a situação de estresse com 

saúde mental de modo suficiente para não adoecerem.1 

É importante que os momentos de medo, ansiedade, raiva e sensação de impotên-

cia sejam compreendidos como sentimentos comuns nesse tipo de situação em que 

estamos todos submetidos. Porém, algumas formas de lidar com a saúde mental e 

o bem-estar psicossocial podem ser consideradas prejudiciais especialmente nesse 

momento.1,2 

Assim, o uso abusivo de tabaco, álcool e outras drogas pode dificultar esse almejado 

equilíbrio mental em tempos de pandemia2. Baseando-nos no documento citado, va-

mos rapidamente pontuar algumas questões que podem ajudar você a pensar se seu 

consumo de tabaco, álcool e outras drogas modificou nesse período de isolamento, 

tornando-se um ponto que mereça a sua maior atenção e cuidado.

PROBLEMATIZANDO A QUESTÃO



Existem tipos diferentes de consumidores de tabaco, álcool e outras drogas e é sabido que nem 

todo consumo é feito de modo abusivo, prejudicial, problemático ou dependente3.  Porém, em 

situações de estresse e sofrimento psíquico, alguns fatores assinalam a necessidade de maior 

atenção e cuidado para que a forma de consumo das substâncias não se modifique a ponto de 

colocar a pessoa em maior risco ou vulnerabilidade emocional. 

Assim, é importante observarmos alguns estressores externos e internos que podem colaborar 

para o consumo abusivo de tabaco, álcool e outras drogas em tempos de pandemia:

	Você mora com pessoas que consomem tabaco, álcool e outras drogas?

	Junto a você estão crianças e adolescentes irritadiços e/ou agitados?

	Como estão suas questões financeiras? Os gastos com tabaco, álcool e outras drogas au-

mentaram nesse período? 

	Você percebe se surgiu ou aumentou algum sentimento de tristeza, melancolia e baixa au-

toestima? 

	Você se sente indisposto, impotente ou procrastinando muito as atividades da vida diária e 

se culpa por isso? 

	Como era a sua saúde mental antes do isolamento? Você estava em acompanhamento psico-

lógico ou psiquiátrico? Você possuía ideias de automutilação ou suicidas? 

	Você está em alguma situação de violência doméstica ou de tensão emocional por vivências 

de relacionamentos amorosos abusivos? Está vivenciando alguma forma de violência, seja 

psicológica (humilhação, agressões verbais, negligência parental), física, sexual ou material?

	Você possui alguma doença pré-existente como diabetes, hipertensão, tuberculose, HIV/

AIDS, problemas respiratórios, dentre outras que podem ser prejudicadas pelo consumo de 

tabaco, álcool e outras drogas?

É sabido que a coexistência destes estressores podem agravar a situação de risco e certamen-

te o consumo mais intenso de tabaco, álcool e outras drogas podem virar uma fonte de prazer 

relativo, momentâneo e parcial, pois a longo prazo, ou mesmo no contexto de isolamento, po-

dem piorar o seu bem-estar físico e mental. É importante saber equilibrar este consumo com 

estratégias de proteção, ou seja, manejar os fatores de estresse citados acima e as dificuldades 

que podem se correlacionar nesse momento.

CUIDANDO DE SI E DE QUEM SE AMA 

Embora o cenário de pandemia possa potencializar o sofrimento mental e favorecer o consumo 

abusivo de tabaco, álcool e outras drogas, podemos nos valer de medidas protetivas capazes de 

minimizar um possível teor problemático desse uso.

Dicas de Redução de Danos são essenciais nesse momento, pois beber muito, fumar muito ou 

usar drogas sem controle pode nos deixar mais irritados, impulsivos ou mesmo tristes e depres-

sivos. Assim, cuidar de si e de quem está passando esse momento de isolamento com você é 



fundamental, o que é uma forma de expressar seu amor para consigo e com o outro.

Assim, seguem alguns fatores e algumas estratégias de enfrentamento úteis que podem ajudar 

você na prevenção da saúde mental e na redução de danos à saúde:

	Ao comprar seu cigarro ou sua bebida, higienize as garrafas, latas e embalagens mantendo as 

mesmas orientações para prevenção ao COVID 19;

	Evite fumar perto de crianças e adolescentes pois a fumaça do cigarro, além de prejudicar a 

saúde das crianças, pode potencializar e tornar mais graves doenças respiratórias, especial-

mente a COVID-19;

	Segundo a OPAS (2020) é provável que os fumantes sejam mais suscetíveis à COVID-19, pois 

“o ato de fumar significa que os dedos (e possivelmente os cigarros contaminados) estão em 

contato com os lábios, o que aumenta a possibilidade de transmissão do vírus da mão para a 

boca. Os fumantes também podem já ter doença pulmonar ou capacidade pulmonar reduzida, 

o que aumentaria muito o risco de doença grave”.1

	Evitem o compartilhamento de objetos e produtos para fumar, a exemplo de bongs ou nar-

guilés, pois estes podem oportunizar a transmissão da COVID-19. E lembre-se, a melhor pre-

venção ao COVID 19 é o distanciamento social. Ou seja, nada de consumir com amigos em 

ambientes comunitários e sociais;

	Reduza o número de cigarros por dia. Lembre-se que a fumaça do cigarro pode aumentar a 

necessidade de oxigênio ou reduzir a capacidade do corpo de usá-lo adequadamente, po-

dendo colocar você e as pessoas de seu entorno em maior risco de doenças pulmonares 

graves, como a pneumonia;

	Ao consumir bebidas alcoólicas e outras drogas esteja alimentado e hidratado, pois a água e 

alimentos em quantidade suficiente e saudáveis ajudam o seu organismo a se manter equi-

librado;

	Tente não “descontar” na comida e na bebida suas emoções e sentimentos que podem estar 

flutuantes nesse momento. Uma atividade física ou algum jogo que te deem prazer podem 

colaborar de modo agradável minimizando o estresse que está se vivendo nesse momento;

	Considerando que você estava acostumado a fumar ou beber nos intervalos de seu estudo ou 

de expediente de trabalho, experimente descansar e realizar as pausas habituais, anteriores 

à pandemia, diminuindo as doses ou quantidades;

	Ao se manter em contato com a família e amigos, também procure saber como está o con-

sumo de tabaco, álcool e outras drogas por parte deles. Isso ajudará a você a ficar alerta para 

consigo mesmo e para com quem você ama;

	Descubra o que te dá prazer para além do consumo de tabaco, álcool e outras drogas e bus-

que vivenciá-los favorecendo um maior tempo para isso;

	Caso você não esteja conseguindo manter o controle ou sinta que sua relação com o cigarro, 

a bebida e as drogas em geral está aumentando muito a ponto de prejudicar a manutenção de 

suas atividades, busque ajuda de profissionais. Atualmente, por conta da pandemia, o núme-

ro de atendimentos individuais on line aumentou muito. Psicólogos, psiquiatras e terapeutas 

podem te ajudar a mediar sua relação com o consumo abusivo de tabaco, álcool e outras 

drogas.
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  9. Adaptando-se a 
  diferentes modelos de
  ensino e aprendizagem.
Taciana Duque  (Docente Pós-graduação e Coordenadora da avaliação de aprendiza-

gem da Faculdade Pernambucana de Saúde. Doutora em medicina pela Universidade 

Federal de Pernambuco)

A presente situação de pandemia do COVID 19 trouxe mudanças e impactos impor-

tantes, não só na saúde, na economia, mas, também na educação. De maneira súbita, 

foi necessário adaptar as atividades realizadas presencialmente, para os meios digi-

tais, em rede.  Esse ambiente, antes incorporado ao planejamento pedagógico como 

estratégia complementar, passa a ser o modelo vigente. Muito tem se falado sobre 

a educação no período pós-pandemia, certamente, como em toda crise, muito será 

aprendido, mas, para o momento atual, além da busca por   estratégias educacionais 

em ambientes virtuais, será necessário melhor compreensão sobre como se dará e 

como acompanhar a aprendizagem.

Os estudantes de hoje demonstram interesse com a possibilidade de aprendizagem 

com as ferramentas digitais, é o que indicam as pesquisas. O que não significa  que, 

em sua totalidade, possuam necessariamente perfis para um rápido engajamento nas 

atividades educacionais remotas de forma constante. Os docentes, além da adaptação 

com os diversos recursos tecnológicos disponíveis, possuindo ou não facilidades em 

manuseá-los, devem valorizar o processo de aprendizagem antes mesmo dos seus 

resultados. O momento é desafiador.



Estudo sobre o uso de atividades expositivas on-line demonstrou que os es-

tudantes permaneciam distraídos, sem atenção ao que estava sendo dito 

durante 40% do tempo da atividade. Por sua vez, a metodologia de Apren-

dizagem Baseada em Problema (ABP) no formato on-line, vem sendo estu-

dada e estimulada. Um dos denominadores comuns dessa metodologia é a 

aprendizagem colaborativa e a interação face a face em pequenos grupos. Os 

autores defendem que estratégias mais robustas e sistemáticas de comuni-

cação devem ser aplicadas para fortalecer esse ambiente de aprendizagem 

on-line, além do auxílio às distrações dos estudantes no ambiente virtual. 

Ainda sobre estratégias de ensino e aprendizagem on-line,  profissionais da 

educação criaram uma forma de integrar a Taxonomia de Bloom ao ambiente 

digital, resultando no que denominaram Taxonomia Digital de Bloom, onde 

estratégias digitais são apresentadas para cada nível da taxonomia; muito 

utilizada no planejamento do ensino em  ambientes educacionais digitais.

De forma geral, para o desafio proposto, o momento exige estudo, flexibilida-

de, readaptação, organização, redimensionar as atividades quanto a duração 

e intervalos e criatividade. Mas, para todos esses passos o acompanhamento 

sistemático, preocupação com a saúde mental e uma boa   comunicação, são 

imprescindíveis. Estudantes e docentes devem buscar antes de tudo, espa-

ços e estratégias de comunicação, feedback, individual e/ou coletivo, escu-

ta, interagindo e identificando as dificuldades. O processo de aprendizagem 

acontece de forma variada, a carga cognitiva no ambiente virtual deve ser 

considerada. Estar atento a esses aspectos é um bom começo. 
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of PBL for Teacher Education Ortiz, Brenda I. Lopez Association for Educa-

tional Communications and Technology, 27th, Chicago, IL, October 19-23, 

2004

Interpolated memory tests reduce mind wandering and improve learning of 
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  10. Rotinas saudáveis durante 
  a pandemia de COVID-19: como    
  conciliar o Home Office, o Home    
  Schooling e as atividades do lar?!
Thálita Cavalcanti Menezes da Silva (Docente da Faculdade Pernambucana de Saúde – FPS. 

International Master in Health Professional Education, Maastricht – Holanda. Doutora em Psi-

cologia Clínica – UNICAP.)

 Com a finalidade de conter a rápida transmissão do vírus e o alcance da pandemia do 

COVID-19, especialistas recomendaram medidas de isolamento social. O estado de quarentena 

foi decretado no Brasil por meio da Lei 13.979/2020 e, desde então, locais com capacidade para 

aglomeração de pessoas, tais como: escolas, igrejas, bares, restaurantes, praças dentre outros, 

foram fechados (Vasconcelos, Feitosa, Medrado & Brito, 2020). Outrora habituados a transitar 

fisicamente por estes espaços, e ter nossos dias e rotinas organizados pela demarcação do 

tempo; encontramo-nos, atualmente, diante do desafio de redimensionar e gerir uma nova re-

lação tempo/espaço (público e privado) que emerge (Gondim & Borges, 2020). 

 Com a quarentena, o lar passou a ser não apenas o local de intimidade e descanso onde 

convivemos com membros de nossa família, mas, também, o local de trabalho e escolarização 

de crianças, adolescentes e jovens. Diferentes plataformas digitais têm sido utilizadas como 

meios de comunicação remota, cumprindo com a função de encurtar o distanciamento físico 

entre trabalhadores e seus locais de trabalho; assim como o de estudantes e seus locais de for-

mação acadêmica. Todavia, se por um lado as tecnologias de informação e comunicação opor-

tunizam a realização das tarefas (laborais e acadêmicas) dando continuidade à produção que 

estava em andamento, por outro lado, acarreta no aumento e acúmulo de atividades a serem 

desempenhadas cotidianamente dentro de casa.  



Agora, vale salientar também que outro fator apontado como causador de estres-

se e adoecimento psíquico durante a pandemia é o fato de que, na grande maio-

ria dos casos, as práticas de home office e home schooling não foram planejadas 

previamente. Ou seja, cada vez mais nos vemos tendo que lidar com o acúmulo 

de tarefas laborais, acadêmicas e do lar; e, com as consequências da falta de 

preparo para isso. Consequências tanto da falta de planejamento da tarefa para ser 

executada remotamente, quanto da falta de preparação dos trabalhadores para 

fazer uso das plataformas digitais. O mesmo se refere à aprendizagem a distância. 

Na prática, isto tem implicado na necessidade de rever os sentidos e significados 

dessas atividades (Gondim & Borges, 2020) e de estarmos atentos ao estresse 

provocado e às suas repercussões sobre nossa saúde mental (Malloy-Diniz, Costa, 

Moreira & Silveira, 2020). 

Com o propósito prevenir o estresse e promover o bem-estar físico e a saúde men-

tal, apresentamos no quadro abaixo dicas práticas para a construção de rotinas 

saudáveis durante a pandemia de COVID-19:

Atividades do lar Home Office Home Schooling

O que fazer

* Listar as tarefas;
* Estabelecer dias e tur-
nos para a sua execução;
* Distribuir tarefas entre 
membros da família 
de acordo com idade e 
capacidade de execução 
(levar em consideração 
as necessidades espe-
ciais de alguns mem-
bros);
* Construir tabela com a 
distribuição de tarefas e 
colocar em local visível 
a todos (ex: porta da 
geladeira)
* Cultivar o apoio e o 
espírito de cooperação 
dentro de casa;
* Oferecer e pedir ajuda 
quando necessário.

* Enumerar a quantidade de 
atividades remotas a serem 
realizadas;
* Identificar quais ativida-
des remotas você tem os 
recursos e a infraestrutura 
necessária, e quais você não 
tem;
* Apresentar aos gestores/
coordenadores as deman-
das de infraestrutura.
* Identificar prazos.
* Criar uma agenda – check-
list diário e acompanhamen-
to das atividades executa-
das;
* Estabelecer prioridades de 
entrega segundo os prazos;
* Delegar o que pode e 
deve ser feito pela equipe 
(não concentrar tudo em si 
mesmo!);
* Incluir pausas para des-
canso. 
* Separar local reservado 
e fixo para o trabalho (de 
acordo com as possibilida-
des da casa/ apartamento).
* Caso haja mais de um 
adulto em home office, rea-
lizar acordos em relação a 
utilização dos materiais para 
trabalho (computadores, 
tabletes, etc).

*Conhecer a plataforma 
digital (fazer tutorial antes de 
utilizá-la);
* Listar as disciplinas;
* Preparar calendário de ativi-
dades da semana;
* Listar data de entrega de 
trabalhos e provas;
* Construir rotina de estudos 
diária;
* Caso haja mais de um adulto 
em home office, realizar acor-
dos em relação aos 
* Incluir pausas para descan-
so. 
* Separar local reservado e 
fixo para o estudo (de acor-
do com as possibilidades da 
casa/ apartamento).
* Caso o home schooling seja 
para crianças – dividir as 
atividades de ensino e revisão 
entre os adultos da casa. 
* Regule o nível de suporte 
dado de acordo com a idade 
e o desenvolvimento da crian-
ça/ adolescente;
* Procure manter os mesmos 
horários de estudo todos os 
dias.
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  11. Pandemia e 
  violência doméstica
Bárbara Gomes Fernandes de Aguiar (Assistente social da Faculdade Per-

nambucana de Saúde)

A violência doméstica é um tema de extrema urgência em nossa socieda-

de, ela se evidencia ainda mais relevante em tempos de pandemia, em pri-

meiro lugar, porque a conjuntura socioeconômica atual tende a acentuá-

-la. Vários fatores contribuem para que esse crescimento ocorra, a perda 

de empregos decorrente da crise afeta especialmente mulheres, que se 

concentram no setor de serviços mais afetado pela crise. No Brasil, mulhe-

res são mais sujeitas à informalidade do que homens. Mais de 90% dos tra-

balhadores domésticos, mais vulneráveis economicamente na crise, são 

mulheres, e mais de 70% são negros, indicando a maior precariedade do 

emprego da mulher negra.

É importante percebermos as violências domésticas também diante da 

sobrecarga de trabalho doméstico e de funções de cuidadoras atribuída 

as mulheres, sendo fatores que também podem atrapalhar o desempenho 

de mulheres que conseguiram adotar modalidades remotas de trabalho. 

Nesse contexto de quarentena, famílias passam o dia todo no mesmo 

ambiente, em uma convivência forçada diária e ininterrupta com o agressor, 

aguçando assim as mais variadas formas de violência doméstica contra as 

mulheres. 

É importante que as mulheres conheçam seus direitos e os serviços que 

poderão recorrer em caso de violência! É imprescindível que todos e todas 

não se calem diante de situações de violência contra as mulheres. Essa 

luta não é apenas das mulheres, precisa ser uma luta de todos e todas nós. 

Você não precisa ser a vítima para denunciar!!!



CONFIRA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES NO 

ESTADO:

• POLÍCIA:

        *Disque 190 (quando o crime está acontecendo).

        *Disque Denúncia - Ligue 180(é um serviço da Secretaria 

de Política para as Mulheres da Presidência da República que 

auxilia e orienta as mulheres em situação de violência, por 

meio do número de utilidade pública 180). 

• Ouvidoria Da Mulher 0800-281-8187 ATENDENDO 24H.

• Delegacias Especializadas:

- Recife. 1ª Delegacia de Polícia da Mulher.

- Jaboatão dos Guararapes. 2ª Delegacia de Polícia da Mulher.

- Paulista. 5ª Delegacia de Polícia da Mulher.

- Cabo de Santo Agostinho. 14ª Delegacia de Polícia da Mulher.

• Olinda

* Centro Especializado de Atendimento à Mulher Márcia 

Dangremon, Plantão 24H.

Telefones: (81) 3429-2707 / 0800-281-2008.

• Recife

*Centro Especializado de Atendimento à Mulher Clarice 

Lispector, Atendimento está sendo realizado pelos números 

(81) 3355-3008 / 0800.28.0107.

• Jaboatão

*Centro Especializado de Atendimento à Mulher Mariste-

la Just, Atendimento está sendo realizado pelo número (81) 

3468-2485.

• Paulista

*Centro Especializado de Atendimento à Mulher Aqualtune 

Atendimento está sendo realizado pelo número (81) 9 9912-

0337.

• Cabo de Santo Agostinho

*Centro Especializado de Atendimento à Mulher Maria Por-

cina Souto, Atendimento presencial das 08h às 14h. Telefo-

nes: (81) 3524-1937 / 08002811877.



  12. A importância do
  uso racional de 
  medicamentos

Flávia Patrícia Morais de Medeiros (Docente da Graduação e 

Pós-graduação da Faculdade Pernambucana de Saúde. Coor-

denadora do curso de Farmácia da FPS. Doutora em ciências 

farmacêuticas pela UFPE)

Quando se fala em Uso Racional do Medicamento (URM) se 

quer com isso atender uma determinação da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) que desde 1988, afirma que o medi-

camento só deverá ser administrado se for necessário. Para 

se comprovar essa necessidade, deverá se ter uma avaliação 

com diagnóstico pelo profissional de saúde. O que temos re-

gistrado é que a população brasileira está entre as dez maio-

res consumidoras de medicamentos no mundo, e que, mais 

de um terço do que se consome chega através da automedi-

cação.

Para seguir o que é recomendado pela OMS e promover o URM, 

precisa-se ter um diagnóstico e, portanto uma prescrição ou 

receita. Esta deverá ser legível, de fácil compreensão e no 

mínimo, conter as seguintes informações a cerca do medi-

camento: nome do medicamento e/ou insumo ativo, a forma 

farmacêutica (exemplos: xarope, comprimido, pomada, ...), o 

número de vezes que deverá ser tomado ou aplicado, duran-

te o dia, com as sugestões de horários, de preferência; e por 

quanto tempo, esse tratamento irá durar. 

É importante também destacar como se deve tomar o medi-

camento, se será com ou sem alimento. As orientações de-

vem contemplar como o medicamento deve ser armazenado 

em domicílio (exemplo: em local arejado e com baixa umidade 

ou na geladeira) e como deverá ser descartado. Atualmente, 

recomenda-se levar para uma unidade de saúde próximo a 

sua residência, evitando assim, o descarte no lixo comum, nas 

pias e vasos sanitários, contribuindo com cuidado com o meio 

ambiente.



Um ponto importante a ser destacado e que demonstra a cul-

tura no Brasil “da automedicação” foi comprovado recentemen-

te com a Covid-19. A corrida as farmácias e o crescimento nas 

vendas dos Medicamentos Isentos de Prescrição (MIP) como 

aconteceu com os  analgésicos, vitaminas, minerais, além da 

escassez de outros, que foram adquiridos mesmo sem se ter o 

diagnóstico, como os antibióticos.

A preocupação é frequente, mas o alerta vai principalmen-

te para que a população entenda que o uso irracional poderá 

mascarar sintomas assim como também comprometer órgãos 

como rins, fígado e coração. 

Portanto, é fundamental alertar, principalmente, àqueles que 

fazem uso contínuo de medicamentos, pacientes diabéticos, 

hipertensos, asmáticos, oncológicos, que não suspendam seus 

medicamentos, façam seu uso correto e em caso de dúvidas, 

procure o seu médico ou o farmacêutico na unidade mais pró-

xima a sua residência para ser orientado.



  13. A importância de se 
  alongar em tempos 
  de isolamento social
José Roberto da Silva Júnior (Fisioterapeuta quiropraxista. Do-

cente da Graduação e Pós-graduação da Faculdade Pernambu-

cana de Saúde; Doutor em saúde materno infantil pelo IMIP)

O isolamento social decorrente da pandemia provocada 

pelo Coronavírus tem interferido diretamente na nossa rotina 

diária. Devido às restrições de mobilidade, fechamento de aca-

demias de ginástica e realização de trabalho em sistema de home 

office, a maioria das pessoas reduziram seu nível de atividade 

física e consequentemente passaram a se movimentar menos 

passando muito tempo em um único ambiente o que pode esti-

mular a adoção de posturas prejudiciais.

A redução do movimento, associada à adoção de posturas 

inadequadas no dia-a-dia e tensões emocionais inerentes do mo-

mento atual, impactam diretamente no funcionamento do siste-

ma neuro-musculo-esquelético, resultando em encurtamentos 

e contraturas musculares, ativação de pontos de tensão, rigidez 

articular, formigamentos  dormências no membros e consequen-

te dificuldade de movimento e aparecimento de dores.

Mesmo com as restrições impostas pelo isolamento social, 

é de extrema importância que estejamos atentos para a movi-

mentação do nosso corpo e vale ressaltar que quando nos exer-

citamos de forma adequada, o nosso organismo, os músculos e 

o sistema nervoso central produzem hormônios que estimulam e 

potencializam o nosso sistema imunológico, o que nos ajuda no 

fortalecimento do organismo para enfrentar doenças, a exemplo 

do Covid-19.

Nesse contexto, o alongamento pode ser um grande alia-

do na prevenção de lesões, melhora da mobilidade e redução de 

dores. Podem ser realizados sempre que houver o desejo ou a 

necessidade, por crianças, adolescentes, adultos e idosos. A in-

tensidade e os tipos de alongamentos irão variar de acordo com 

a idade e as limitações físicas de cada pessoa, com uma atenção 

maior para os idosos. Os movimentos podem ser executados nos 



diversos ambientes em que a pessoa esteja inserida. Pela 

manhã ao acordar, ao longo do dia, no intervalo do trabalho 

ou dos estudos, assistindo televisão ou antes de ir dormir. 

São inúmeros os benefícios do alongamento, dentre 

eles podemos citar:

	Redução de dor muscular e articular;

	Redução de sintomas neurológicos como formiga-

mento e dormência;

	Redução da tensão muscular;

	Prevenção de lesões;

	Relaxamento;

	Melhora da mobilidade articular;

	Melhora da circulação;

	Melhorar da coordenação motora e do equilíbrio;

	Redução da ansiedade e tensões emocionais.

Os alongamentos devem ser realizados regularmen-

te, de forma gradual e lenta, ao atingir o limite do movi-

mento deve-se sustentar o músculo sem fazer balanceios, 

permanecendo na posição de alongamento de 10 a 30 se-

gundos, sempre respirando lentamente. E lembre-se: fique 

atento para manter uma postura adequada. Comece fazen-

do aqueles movimentos que você já conhece, que apren-

deu na academia ou com algum profissional especializado. 

Segue algumas dicas para você:

Alongamentos para cervical (Pescoço)

Você pode fazer os alongamentos em pé ou sentado em 

uma cadeira, sempre mantendo a postura ereta e os om-

bros relaxados. Os movimentos são os seguintes:

1) Junte as mãos atrás da cabeça, baixe-a suavemente, 

levando o queixo para próximo do peito, mantenha-

-se na posição por 10 a 30 segundos e em seguida 

retorne lentamente para a posição inicial, relaxando 

os braços;

2) Posicione suas mãos, uma sobre a outra, em cima 

do peito e levante cabeça suavemente, olhando para 



cima, mantenha-se na posição por 10 a 30 segundos e em seguida 

retorne lentamente para a posição inicial, relaxando os braços;

3) Coloque sua mão direita na parte superior da cabeça, puxe-a leve-

mente para o mesmo lado que está sua mão mantenha-se na posição 

por 10 a 30 segundos e em seguida retorne lentamente para a posi-

ção inicial. Faça também para o outro lado;

4) Com os braços bem relaxados ao longo do corpo, olhe para a direita 

lentamente girando a cabeça até chegar ao seu limite. Mantenha-se 

na posição por 10 a 30 segundos e em seguida retorne lentamente 

para a posição inicial. Faça também para o outro lado;

5) E para relaxar ainda mais, deite-se em uma superfície firme com a 

barriga para cima e a cabeça um pouco para fora, enrole uma toalha, 

coloque-a na base do pescoço e relaxe. Você pode permanecer nessa 

posição por cerca de 5 a 10 minutos. Se sentir algum desconforto, 

interrompa o movimento.

Alongamentos para o tronco

1) Ajoelhe-se no chão e incline o seu tronco para frente, esticando bem os 

braços o máximo que conseguir. Mantenha-se na posição por 10 a 30 

segundos e em seguida retorne lentamente para a posição inicial

2) Fique deitado de barriga para cima, traga uma das pernas para perto do 

peito, puxando com as duas mãos o máximo que conseguir. Mantenha-

-se na posição por 10 a 30 segundos e repita o movimento com a outra 

perna. Por fim, abrace as duas pernas de uma vez e mantenha-se na 

posição pelo tempo indicado.

3) Em pé e parado com o corpo bem alinhado, incline lentamente o seu 

tronco para frente, com a cabeça relaxada, tentando tocar o chão. Quan-

do chegar no limite, mantenha-se na posição por 10 a 30 segundos.

Fique atento...

	Encontre um lugar em casa que lhe ofereça privacidade para realiza-

ção dos alongamentos para que você não seja surpreendido por nin-

guém e não seja obrigado a realizar movimentos bruscos, que podem 

machucar suas costas.

	Escolher um ambiente mais livre de obstáculos, evitando assim de 

esbarrar em um móvel, por exemplo, enquanto faz o alongamento. 

Nada de cair ou se lesionar.



	Caso tenha alguma lesão na coluna como hérnia de disco, converse 

com fisioterapeuta para saber quais os tipos de alongamentos mais 

apropriados para você.

	Não se esqueça de alongar braços e pernas, nosso corpo é uma uni-

dade funcional e quando qualquer região do nosso corpo está em 

desequilíbrio todas as outras regiões podem ser afetadas também.

	Alongue-se diariamente e melhore sua qualidade de vida, movi-

mentando-se sem dor.

Referências

Kisner, C., Colby, L A., Ribeiro, LB.. Exercícios terapêuticos: fundamentos e 

técnicas. 6ª Ed. Manole, 2015.

Medeiros DM, Lima CS. Influence of chronic stretching on muscle perfor-

mance: Systematic review. Hum Mov Sci. 2017;54:220‐229. 

 



  14. Dores nas costas e 
  isolamento social: o que fazer?

José Roberto da Silva Júnior (Fisioterapeuta quiropraxista. Docente da 

Graduação e Pós-graduação da Faculdade Pernambucana de Saúde; 

Doutor em saúde materno infantil pelo IMIP)

Mesmo antes da Pandemia pela qual estamos passando, estudos 

apontam para altos índices de dores na coluna entre as pessoas em todo 

o mundo. A dor lombar, por exemplo, é uma condição que pode atingir até 

65% das pessoas anualmente e até 84% das pessoas em algum momento 

da vida. Essas dores tendem a se acentuar com o passar da idade, mas são 

bastante prevalentes entre adolescentes e adultos de ambos os sexos e 

variam de intensidade, podendo chegar a limitar movimentos ou até mesmo 

incapacitar, além do incômodo que causa, gerando estresse, ansiedade e 

depressão.

 Com o surgimento de regras mais rígidas de isolamento social e a 

adoção de medidas de prevenção contra o coronavírus, muitas das pes-

soas que já eram acometidas com essas dores tiveram que interromper 

seus tratamentos e novos casos vem surgindo pelas mudanças na rotina 

diária.

O isolamento social favorece o aumento ou aparecimento dessas 

dores, uma vez que há redução no nível de atividade física, consequente-

mente, menos movimento, o que deixa as articulações mais rígidas e difi-

culta o movimento. Outra implicação é a adoção de posturas inadequadas 

e mantidas por longos períodos de tempo, a exemplo do uso excessivo do 

celular e do computador, que também podem causar dores em todas as 

regiões da coluna, irradiando pelo braço e até mesmo para o punho e pelas 

pernas, como a famosa dor ciática. Somado a tudo isso, ainda precisamos 

lidar com o estresse psicológico que o momento atual oferece e que im-

pacta diretamente na musculatura, gerando as dores psicossomáticas. 

Para contrariar esta tendência, faz-se necessária a adoção de alguns 

cuidados simples que irão ajudar a prevenir e até mesmo reduzir as dores 

na coluna, quando ela já existir, melhorando sua saúde física e mental, sua 

qualidade de vida e até mesmo potencializando o seu sistema imunológico. 

Segue então algumas dicas:

 

Cuidado com o uso excessivo do celular

Evite usar o celular por longos períodos e preste atenção nas posturas que 

você está adotando para visualizar a tela do aparelho. Lembre-se que o 



celular deve está próximo do seu campo visual e o seu pescoço deve estar 

ereto, caso contrário, você irá adotar posturas inadequadas e isso vai ten-

sionar a musculatura do pescoço. Segure o aparelho com as duas mãos 

e digite com ambos os polegares para não machucar o punho. E não se 

esqueça: nada de usar o celular deitado, é quase impossível teclar nessa 

posição e manter uma boa postura. Se for usar o celular na cama, se apoie 

bem no encosto e cuidado para não machucar a lombar.

Ao usar máscaras de proteção...

Você sabia que o uso das máscaras de proteção, de uso obrigatório e ex-

tremamente importante na prevenção do coronavírus, pode causar tensão 

e dor muscular? Pois é! O uso desse acessório de proteção pode restringir 

a movimentação normal do pescoço o que pode gerar desconforto e até 

torcicolos. É importante que você faça uso de máscaras seguras e confor-

táveis e tente manter o movimento do pescoço o mais natural possível. E 

não se esqueça de alongar a musculatura do pescoço. É um ótimo remédio 

para prevenir e tratar dores nessa região.

Avalie o colchão e o travesseiro

O colchão pode ser um grande inimigo das suas costas. Muitas pessoas 

estão dormindo mais e tem passado mais tempo na posição deitada. O col-

chão tem um tempo de validade e depois de muito uso ele perde a sus-

tentação, fazendo com que o corpo assuma um desequilíbrio postural. 

Dessa forma, passar algumas horas do dia dormindo em um ambiente que 

não está adequado possivelmente vai causar dores e desconfortos. Fique 

atento ao estado do seu colchão. Sua coluna deve permanecer alinhada 

e reta enquanto você estiver deitado, para que isso aconteça, o colchão 

deve oferecer sustentação ao seu corpo, sem ser mole e nem duro demais. 

E lembre-se, o travesseiro deve ser confortável e está ajustado à altura do 

ombro, caso contrário, pode causar torcicolo, adormecimento dos mem-

bros superiores e dores no ombro.

Alongue-se

Alongue-se ao acordar, durante o dia e antes de dormir. Isso é o ideal. Os 

alongamentos previnem lesão, ativam a circulação, relaxam a musculatura 

e consequentemente melhoram o movimento das articulações e reduz ou 

elimina dores musculoesquéticas. Você não precisa de muito tempo para 

se alongar, basta criar uma rotina e aprender uma sequência de alonga-

mentos. Os alongamentos devem ser realizados de forma estática, ou seja, 

ao assumir a postura de alongamento você deve ficar parado naquela po-

sição por cerca de 10 a 30 segundos e deve alongar tanto os membros (su-

periores e inferiores) quanto o tronco. O alongamento é um bom aliado para  

combater e tratar dores nas costas. Mas lembre-se, respeite os limites do 



seu corpo para não se machucar e peça orientações a um profissional da 

área.

Pratique atividade física

Não fique muito tempo parado, o movimento é essencial para o bom fun-

cionamento de todo o organismo e quanto mais sedentário você estiver 

maiores são as chances de desenvolver ou acentuar dores nas costas. 

Faça caminhadas dentro de casa ao menos três vezes por semana. Inclua 

nessa rotina os mais idosos também, eles precisam mais do que nunca de 

movimento. Reservem um horário no dia para esta atividade. Coloquem um 

tênis, uma roupa confortável, ouçam uma boa música e saiam do sedenta-

rismo. Comecem aos poucos e vão aumentando a intensidade e o tempo da 

caminhada ao longo dos dias. Além de influenciar positivamente em todos 

os sistemas do corpo, a caminhada vai reduzir a sua dor lombar. Se você já 

tem uma prática de exercício físico, é muito importante seguir um treino 

de exercícios domiciliares. Um profissional na área poderá ajudar bastante. 

Meditação e exercícios respiratórios também são muito bem vindos, eles 

melhoram a função pulmonar e reduzem a ansiedade.

Mantenha uma boa postura

Se você não tem cuidado com a postura, com certeza, em algum momento 

você vai sentir algum tipo de dor na coluna. Procure não passar muito tem-

po em uma mesma posição, se estiver trabalhando em casa, tente criar um 

ambiente confortável e adequado para usar o computador ou ler, nada de 

fazer isso deitado, é péssimo para a coluna. Faça paradas estratégicas a 

cada hora de trabalho, no máximo, para se movimentar, se alongar ou fazer 

uma breve caminhada. Ah! Não exagere nos serviços domésticos ou àquela 

dor nas costas ou no ombro tende a aparecer, você não precisa fazer tudo 

de uma vez, quando seu corpo reclama com uma dor é hora de ouvi-lo e 

respeitá-lo.

Adote bons hábitos 

Dormir bem é essencial para ter um corpo saudável, quando você não dor-

me bem sua musculatura fica fadigada e pontos de tensão muscular podem 

ser ativados resultando em dores na coluna. Cuide do seu sono. E mais, 

alimente-se bem. A ingestão de muito açúcar, por exemplo, cria um am-

biente inflamatório no seu corpo, o que pode favorecer o aparecimento de 

dores musculoesqueléticas. Evite fumar. Você sabia que o hábito de fumar 

pode deixar suas articulações mais rígidas? O tabagismo provoca dores e 

inchaço nas articulações, com rigidez importante, levando a limitação das 

atividades do dia-a-dia.



Faça compressas quentes

As compressas quentes possuem ação analgésica e ajudam a relaxar 

a musculatura. O calor pode ser usado para tratar tensões musculares, 

como torcicolos, dores na região do trapézio e escápula e na região 

lombar. Também ajuda a reduzir os sintomas de doenças reumáticas ou 

artroses, gerando alívio. Lembrando que a temperatura deve ser sem-

pre suportável, para não gerar queimaduras, e o tempo de duração da 

compressa é de no máximo 15 minutos. Você pode fazer de 3 a 4 vezes 

por dia. Quando estiver no chuveiro, banhos quentes na região de dor 

também podem ajudar. E gelo? Posso usar? As compressas frias ou 

aplicação de gelo devem ser usadas em lesões agudas, ou seja, em 

caso de traumas, entorses e distensões, para tratar tensão muscular, 

sempre vamos usar calor.




