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Em momentos de dificuldade e sofrimento, algumas pessoas não se sentem no direito de cuidar do seu próprio bem-estar. Você tem o direito de cuidar de você e pode colaborar no cuidado de
outras pessoas e da comunidade que está inserido.

Cuidando de você
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•

Respeite os seus limites, seu tempo e suas vontades. Está tudo bem em não dar conta de tudo.

•

Cuide do seu bem-estar, se acolha e se veja com carinho.

•

Cuide de suas necessidades espirituais.

•

Converse sobre suas emoções, mantenha um canal de comunicação aberto com pessoas de
sua confiança e que lhe fazem bem.

•

Continue seu tratamento.

•

Cuide de seus hábitos e comportamentos alimentares, eles podem se modificar. Procure
comer de forma saudável, mas acolha e respeite o seu relacionamento com a comida.

•

Encontre alguma atividade física que lhe proporcione prazer, caso já realize, mantenha a
rotina de exercícios.

•

Tenha atenção em relação às informações que você consome.

•

Busque fontes confiáveis, de qualidade e estabeleça prazos de consumo diários deste tipo
de conteúdo.

•

Evite estratégias de enfrentamento que podem lhe causar riscos e danos imediatos ou futuros, como o uso de álcool e drogas.

•

Reflita, avalie e utilize estratégias de enfrentamento que foram úteis para você em situações
estressantes do passado. Suas experiências passadas podem ajudar nesse processo.

Cuidando de outras pessoas
•

Promova o bem-estar e sorrisos: crie memórias positivas para seu futuro, realize atividades que você gosta.

•

Fique próximo de pessoas que lhe fazem bem. Se necessário, mantenha a distância física
com outras pessoas, mas não se desconecte.

•

Fortaleça suas conexões emocionais.

•

Pratique a comunicação empática, use sua voz para promover e incentivar o apoio, a
empatia e sensibilidade.

•

Respeite o tempo de cada um, reconheça que as pessoas têm diferentes modos de lidar e
vivenciar as situações.

•

Respeite os limites de convivência nestes momentos difíceis.

•

Evite uso de palavras catastróficas como “praga”, “apocalipse” para se referir a pandemia.

•

Converse sobre uso seguro da internet, você encontra mais informações nesta cartilha na
seção dicas sobre segurança na internet.

•

Em caso de doenças preexistentes, garanta o acesso aos medicamentos e tratamento prévios.

•

Ofereça informações sobre a pandemia de forma simples e de fácil entendimento.

•

Tenha contatos de táxi, entrega de alimentos e números importantes para requisitar contatos médicos. Você encontra contatos úteis no final desta cartilha.

•

Mantenha a mobilidade com exercícios simples e seguros.

•

Exerça a liberdade de manter ou criar sua rotina. Estimule a independência na tomada
de decisões.

•

Providencie suporte prático e emocional através de redes de apoio (família, amigos, profissionais de saúde).

•

Ofereça acolhimento e escuta empática, sem julgamentos.

•

Evite falas e comportamentos preconceituosos e cercados de crenças errôneas.

•

Tenha cuidado, mas não evite falar sobre a pandemia com crianças. Escute o que a criança
entende sobre o assunto e use abordagem clara, lúdica e honesta.

•

Organize uma rotina familiar e mantenha um diálogo acolhedor com as crianças.

•

Possibilite expressão de sentimentos da criança (brincadeiras lúdicas, construção de desenhos e diálogo compreensivo).
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Fortalecendo a comunidade
•

Conheça e facilite a articulação e divulgação de recursos de apoio.

•

Fortaleça a sua comunidade, troque experiências com pessoas próximas e queridas.

•

Apoie os pequenos negócios, sempre que possível compre e utilize serviços presentes
em sua comunidade. Todo apoio é necessário.

•

Evite Fake News e ajude a combatê-las.

•

Promova o reconhecimento profissional das pessoas que estão na linha de frente a
cuidados em situações de pandemia e desastres.
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