
AUTOCUIDADO  EMOCIONAL :  

COMO  LIDAR  COM  A  NOVA
ROTINA  DURANTE  O  PERÍODO  DE
ISOLAMENTO?

ORIENTAÇÕES E DICAS PARA OS
ACADÊMICOS DE MEDICINA DA FMIT
NA GESTÃO DO SOFRIMENTO E
MELHORIA DA QUALIDADE DO DIA A
DIA EM TEMPOS DE CRISE

Maria Vilela Nakasu (Coordenadora do NAP)



UMA PALAVRINHA DE APRESENTAÇÃO

Todos nós vivenciamos uma situação completamente atípica em nossas vidas: ficar tempo integral dentro

de casa. Este período está sendo muito difícil, pois além de todas as nossas atividades terem sido

interrompidas, precisamos transpor um mundo antes vivido fora para dentro de casa: estudar de casa,

assistir aulas de casa, fazer trabalhos em grupo de casa, falar com amigos de casa, praticar atividade física,

se relacionar com  a família de dentro de casa, relaxar, etc.  

 

É claro que este contexto é um gatilho e um disparador de ansiedade e estresse. Isso não é somente para

você, é para todos, uma vez que estamos, juntos, frente a uma ameaça real e coletiva, que é a pandemia do

Corona Vírus (Covit-19). Essa pandemia coloca em risco a vida de pessoas do grupo de risco e sobrecarrega

os equipamentos de saúde, demandando de nós atitudes e comportamentos novos e solidários.

 

Pensando justamente nos impactos do confinamento para a sua saúde mental, e considerando que agora

o autocuidado deve ser redobrado, o NAP oferece apoio materializado em orientações e dicas. Elas

ajudarão você a enfrentar melhor as emoções negativas, como a ansiedade e o estresse nestes tempos

difíceis. Este material é parte da Campanha lançada pelo NAP “ Enfrentando o desconforto emocional em

tempos de isolamento” que inclui ações de diversas naturezas com participação de professores e ligas

acadêmicas. Vamos lá!



1 - PLANEJE
E CUMPRA
SUA ROTINA

ORGANIZE
SEU  TEMPO!

 

 

 

NÃO  ESPERE  FICAR
FELIZ  PARA  FAZER  A
TAREFA .  ENCARE  A
EMOÇÃO  NEGATIVA!  

 

 

 

EVITE  A  LETARGIA ,

MOVA-SE ,  NÃO  PERCA
DE  VISTA  SEUS
PROPÓSITOS!

 



Todos os posts de saúde mental insistem na tecla da rotina. Você saber porquê? Porque a
inatividade produz um estado de letargia, e vai escalonando.  

Gerenciar a rotina de vida e de estudo é imprescindível. Organize seu tempo de viver e produzir:
respeite intervalos como o almoço, pausas para o café e término das tarefas.  

 

•Dificuldade em definir prioridades nas tarefas delegadas;

•Procrastinação;

•Falta de foco, etc...                          

 

Esses são os grandes males que afetam a rotina! Aí vão 2 dicas técnicas que ajudam a melhorar a
gestão da rotina:

 

1º PASSO: Defina as tarefas de acordo com as prioridades, dentro de um tempo viável. 
                   É muito importante traçar os objetivos do dia e procurar cumpri-los. Porém, cuidado para
não se exigir uma performance irreal. Sua autocobrança também pode aumentar seu  estresse. 

 

2° PASSO: Para não procrastinar, defina uma meta baixa: Pense no Eu-Futuro, encare o tédio de
certas tarefas.

Você sabia que procrastinar não tem a ver com não saber usar o tempo, mas tem relação com não
conseguir controlar seus impulsos e emoções? Tem a ver com gerenciar emoções desagradáveis.

 

 Não espere ficar feliz para fazer a tarefa. Encare a emoção negativa!



2 - GERENCIE SUA ANSIEDADE E
ESTRESSE

A ANSIEDADE É “AREIA MOVEDIÇA”, NÃO SE DEBATA PARA SAIR DELA, ACEITE-A E ELA PASSA. 
 

NÃO NEGUE A ANSIEDADE RECORRENDO A SUBTERFÚGIOS.
 

CUIDADO COM A INFORMAÇÃO, ISSO AUMENTA A ANSIEDADE, NÃO CAIA NESTA ARMADILHA!



Gente, existe uma ameaça real e isso gera mesmo ansiedade!

 

Aceite a ansiedade e encare-a como uma reação normal desta fase e da condição humana.

 

Não se esqueça que seu corpo está tentando te alertar para uma ameaça (que é real). Por isso não queira

extingui-la a qualquer custo, deixe ela habitar você, ouça seu alerta, mas não precisa fazer julgamentos,

nomeie os sentimentos que ela mobiliza em você (nem que seja para você mesmo), espere ela passar. É

verdade, ela passa! (técnicas que incluem respiração, como mindfulness e relaxamento podem te ajudar a

conviver melhor com ela e acelerar sua partida). 

 

Leve a sério a questão do excesso de informação, isso faz ela escalonar. Lembre-se que nem todo hábito é

bom para você! Selecione as informações que irá ler e priorize aquelas de órgãos oficiais. 

 

O estresse leve a moderado nesta fase pode ser uma reação normal, considerando o contexto!

E lembrem-se que ansiedade não é estresse, impaciência ou o desejo de que algo aconteça logo. A

ansiedade pode incluir, entre outros sinais insônia, tensão muscular, ataques de pânico, preocupação

excessiva, medos irracionais, dor no peito, tremor, batimentos acelerados e ataques de pânico. Se você

tem esse transtorno e se ele aumentou entre em contato com seu psiquiatra e recorra à psicoterapia via

atividade remota.



PROCURE CONVERSAR COM OS

AMIGOS E FAMILIARES: FALAR

MESMO, ISSO ESPANTA A

TRISTEZA!

 

BOAS CONVERSAS SÃO

REFÚGIOS EMOCIONAIS, ALIVIA

O ESTRESSE.

 

CONVESA

FIADA TAMBÉM VALE!

3. MANTENHA CONTATO
VIRTUAL COM AS

PESSOAS



• Trocar mensagens instantâneas pelo celular ou postar fotos nas redes sociais é o que fazermos

todos os dias e a todo momento. No entanto, fazer posts, compartilhar mensagens ou fotos

produz um tipo de relação mais superficial e não é suficiente para romper com o ciclo da solidão

e isolamento. Se no dia a dia as pessoas já se sentem sozinhas, imaginem agora que estão

confinadas? Lembrando que estar no mesmo ambiente que outras pessoas não é o mesmo que se

sentir acompanhadas por elas. 

 

• A solidão pode produzir tristeza em excesso e potencializar laços depressivos. 

 

• Se você quer se sentir menos sozinho, está na hora de recuperar esta velha arte de conversar

“cara a cara”. Para isso, você precisa compreender que seu tempo também deve ser gasto com

conversas, que isso não é acessório, mas crucial para o seu equilíbrio emocional. Os amigos mais

chegados, família, colegas de sala, procure se comunicar com eles! Não tenha vergonha de fazer

uma chamada!  

 

• Muitas vezes uma conversa pode gerar a sensação de falta de controle, não sabermos se a outra

pessoa vai nos escutar ou o destino que a conversa pode ter. No exercício da empatia, procure

escutar o outro sem julgar, e fale de você, de como tem se sentido nesse momento difícil. Isso

produz efeitos extraordinários no seu humor e disposição para o dia. O motor da empatia é

inflamado e os circuitos da dopamina  e da serotonina são ativados. Experimente!



5. IRRITAÇÃO,VITIMIZAÇÃO,

PESSIMISMO: 

NUTRA SUA ALMA

LEMBRE-SE QUE SUA
ATITUDE ESTÁ ANCORADA

EM UMA CAUSA MAIOR, QUE
É A PROTEÇÃO DA VIDA!

 

 

    SE IRRITADO, REFLITA,
TOME CONSCIÊNCIA E

PROMOVA O AUTO-
DIÁLOGO. 

 

 

NÃO SE BENEFICIE DO
LUGAR DE VÍTIMA!

 

 

SAIBA QUE VOCÊ TEM
CONDIÇÕES DE PENSAR

DIFERENTE PARA ALIVIAR
AS DORES PRODUZIDAS

POR ESSE MOMENTO.



A sensação de se sentir prejudicado, irritabilidade e pessimismo são fortes neste momento. É preciso ter

em mente que o isolamento não é uma punição, mas uma condição de preservação da vida e

contribuição para o bem comum.

Você nem ninguém é coitado neste momento, e ele justamente nos convoca a criar formas alternativas de

viver (e de aprender também). Frente à irritação, não desconte-a nos próximos, procure refletir sobre ela,

tomar consciência do que te irrita e exercite o auto diálogo (nele, deixe seu lado maduro falar), evite

reprimir as emoções, verbalize-as. 

 

Nutrir a alma nada mais é do que fazer coisas que te acalmam e trazem uma sensação de bem estar. Mas

nem tudo que é bom, faz bem! O que adianta comer compulsivamente, fumar desesperadamente, beber

ou jogar freneticamente acreditando que isso aplacará sua angustia? Cuidado, é uma cilada! Curto, médio

e longo prazo esses objetos “que colocamos para dentro” podem intoxicar. 

     

O desafio neste momento é criar maneiras saudáveis de nutrir a alma. Isso pode ir desde ouvir música,

tocar um instrumento, cantar, assistir a uma série, a um filme, escrever, ler bons livros, cozinhar, tomar um

banho relaxante, ouvir podcasts de interesse, rezar, meditar, conversar com as pessoas, e assim por diante. 

 

Preciso dizer algum muito importante: não se sinta culpado em se permitir momentos de relaxamento,

são eles que farão você ter mais foco para aprender e mais disposição para sobreviver a esse duro

momento.



6. EU E O COLETIVO:

FAMILIA E GRUPO DE
RISCO

EVITE  VIVER  EM  UMA
PERSPECTIVA  MERAMENTE

INDIVIDUALISTA
 

 

O  LEMA  É  DIVIDIR  O
TRABALHO  E  NÃO  DAR

TRABALHO  PARA  A  FAMILIA !

 

 

EXERÇA  SUA
RESPONSABILIDADE
EMOCIONAL  TAMBÉM !

 



Vivemos um momento em que o lema “pensar no outro e na coletividade” ganha força. Ficar em

casa para salvar vidas, para evitar contaminação em massa, para poupar os serviços de saúde de

um colapso, são metas coletivas as quais todos se empenham em cumprir.

     

Em meio à nova exigência de isolamento, muitos de vocês retornaram para casa e para a

convivência com a família. Acostumados com aquela saudade de estar longe de casa, agora a

situação mudou radicalmente: você se vê obrigado a conviver com sua família. Neste contexto,

refletir sobre a qualidade desta convivência e troca afetiva é crucial. Só ficar em casa para não

contaminar o grupo de risco, não basta! 

     

A posição de filho(a) acostumado(a) a ser servido(a) deve ser revista. A idade, o momento da vida,

a aposta em uma formação médica humana e comprometida inclui também atitudes

responsáveis dentro de casa. Respeitar a dinâmica de funcionamento de casa, colaborar com ela,

saber cuidar do outro e participar da construção de um ambiente harmonioso para se viver esses

tempos, são atitudes importantes. O tempo exige olhar para o outro em vários aspectos: saber

ceder, ser flexível, ter paciência, saber conversar. A oportunidade é também de melhorar os

relacionamentos familiares e estabelecer diálogo franco e honesto. Esta fase pode ser positiva

para transformações em nível micro e macro! 

Aposte nelas!



7. APROVEITE O MOMENTO
PARA SAIR MAIS INTELIGENTE
EMOCIONALMENTE

POSITIVE  ESTA  EXPERIÊNCIA .

VOCÊ  CONSEGUE?

 

TORNAR-SE
MELHOR  É  TORNAR-SE  MELHOR

MÉDICO  TAMBÉM!  VIDA  E
PROFISSÃO  SÃO
INDISSOCIÁVEIS!

 



Há tantas mudanças em jogo neste momento... 

     

Ficar em casa, em um momento precioso de formação acadêmica intenso e exigente é difícil.   A suspensão das

atividades práticas, mudanças na rotina de estudo, distanciamentos relacionais, do contato corpo a corpo com os

professores podem produzir sensação de impotência, raiva, tristeza e pessimismo. 

A primeira questão a ser ressaltada é a de que o ano e as atividades letivas continuam, agora em atividade remota. As

aulas, tarefas e provas continuarão acontecendo. Por isso, atenção, vocês não estão de férias! Estão em um regime de

estudo adaptado às novas contingências causadas pela pandemia. Adaptar-se a uma nova rotina de estudo não é fácil,

porém, todos têm condições de fazê-la ou de criar ferramentas  para começar a tentar . 

Dependendo de como este processo de adaptação é vivido ele pode trazer ainda, ganhos. Que ganhos são esses? Ganhos

de natureza emocional e relacional. 

 

O primeiro ganho é exercitar mudança de vida em nome de um bem maior. 

 

O segundo ganho é o de aprender a ter disciplina de estudo mesmo estando dentro de casa.

 

O terceiro ganho é o de se responsabilizar pela qualidade do seu dia a dia e procurar torná-la cada vez melhor. 

 

O quarto ganho é talvez o mais importante deles é o de exercitar a tolerância a frustração. Se você conseguir aproveitar

estes dias para exercitar todas essas competências você certamente estará se preparando para ser um médico melhor.

Esta profissão exige habilidades de naturezas diversas, de comunicação, sensibilidade ética, responsabilidade emocional

e capacidade de aceitação da realidade. 

  

 



 

Faça bom
uso do
momento!

E conte com a gente para 

 o que precisar. Estamos

oferecendo apoio

psicológico via "atividade

remota". Para agendar

envie email para

maria.nakasu@fmit.edu.br.


