
 
Estando em quarentena ou isolamento social, é muito normal que se sinta mais
ansioso ou nervoso durante este período. 
 
 
Mantenha-se em contacto diariamente, com família ou amigos (por telemóvel,
e-mail, redes sociais..), principalmente se viver sozinho.   
 
 
Desative as notificações de notícias no seu telefone.    
 
 
Bloqueie as pessoas que compartilham atualizações ou informações falsas
nas suas redes sociais.    
 
 
Informe-se uma vez por dia com informações de fontes confiáveis e
credíveis.     
 
 
Converse sobre os seus receios ou dúvidas com uma pessoa da sua
confiança.    
 
 
 
 

Nas últimas semanas, a comunicação social está repleta de atualizações sobre o

Coronavírus - desde boletins diários na televisão, a histórias minuto a minuto nas redes

sociais, difíceis de evitar. Mas e se  tiver uma doença mental que possa ser exacerbada por

essas notícias contínuas?   Seguem-se algumas dicas simples que pode seguir para cuidar

da sua saúde mental e bem-estar:

VIVER COM UMA DOENÇA MENTAL E O COVID-19
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Esteja preparado e saiba com antecedência onde e como obter ajuda

prática para o dia a dia:  se necessário, como ligar  para um Táxi,  onde

encomendar comida com entrega ao domicílio e como solicitar assistência

médica.

 
Distraia-se com assuntos ou atividades do seu interesse. 

 
Mantenha-se ativo e com uma rotina estruturada.    

 
Coma e durma bem.    

 
Cuide da sua saúde física, realizando algum exercício físico regular.  

 
Converse com seu médico psiquiatra ou outro técnico de saúde mental de

referência, através da teleconsulta ou dos telemóveis de serviço
disponibilizados.    

 
Certifique-se que tem os seus medicamentos habituais suficientes para duas

semanas (pelo menos). 

 
Poderá requisitar receitas, por telefone ao seu médico psiquiatra,  e estas serão
enviadas via sms.

Recursos:

Considerações de Saúde Mental de Psicossociais, durante o Surto de COVID-19, da 

Organização Mundial de Saúde

Clique nos logos abaixo para saber mais informações:

https://www.rethink.org/
https://www.hafal.org/
https://www.nami.org/
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf

