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1. A importância do cuidado com a saúde
mental no período de pandemia
Sabemos que, para a maioria das pessoas, lidar com o
momento atual de pandemia tem sido um grande desafio. Tratase de um momento inédito para todos, algo bastante diferente de
qualquer coisa que já vivemos antes. É esperado, então, que essa
situação nos desperte incômodo, ansiedade, medo e sentimentos
diferentes dos que habitualmente experienciamos.
Por conta de tudo isso, além de ser um momento em que
precisamos cuidar bem da nossa saúde física, é um momento que
devemos dar muito atenção à nossa saúde mental.
A pandemia trouxe alguns aspectos que impactam na nossa
saúde mental e é importante que nós consigamos identificar e refletir
sobre eles. Lembrando que cada um desses aspectos impacta de
forma e intensidade diferente cada pessoa. Ou seja, a experiência da
pandemia é subjetiva e individual.
Alguns aspectos importantes: Grande mudança na rotina;
isolamento social; aumento do medo, insegurança e ansiedade;
dificuldade para preencher e organizar o tempo; o excesso de
exposição a notícias; conflitos interpessoais com as pessoas que
moram com você.

Então, vamos começar a refletir sobre esses aspectos e
pensar em quais estratégias podemos utilizar para minimizar seus impactos na nossa saúde emocional?

2. É hora de se adaptar à
nova rotina e se reinventar
Com a necessidade do isolamento social, nossa rotina mudou
completamente nas últimas semanas. Essa mudança abrupta tende
a nos deixar mais ansiosos e, algumas vezes, com dificuldade de nos
reorganizarmos e nos adaptarmos a esse novo momento.
O que podemos fazer para facilitar essa adaptação?

Tente manter sua rotina o mais parecida possível ao
que era antes (seguindo as devidas recomendações de
isolamento). Esforce-se para manter a organização dos
seus horários, por exemplo, dormindo e acordando e fazendo
suas refeições nos mesmos horários de antes;

Organize sua rotina não apenas mentalmente. Coloque
tudo no papel. Isso vai te ajudar a visualizar melhor a
organização e não esquecer de cumprir o que foi planejado;
Não esqueça que não são férias e que é importante
continuar se dedicando aos estudos e ao trabalho. Para
isso, busque se dedicar a estas atividades diariamente;
Organize um espaço adequado para o estudo/trabalho.
Nem sempre em casa temos o espaço e recurso que
gostaríamos para estudar ou trabalhar. Mas lembre-se de
fazer a pergunta “Com o que eu tenho, qual o melhor que
posso fazer?”;
Para manter a rotina de estudos, você pode revisar os
conteúdos, fazer simulados, assistir videoaulas.

Lembre-se que em breve (espero que bem em breve mesmo)
nossa rotina voltará ao normal e aplicar essas estratégias, além de
facilitar sua adaptação a esse período de pandemia, também tornará
mais simples sua readaptação à rotina anterior.
Organizar a rotina é muito importante para diminuir os níveis
de ansiedade.

3. Tenha paciência com seus
sentimentos e emoções
Viver uma situação diferente com a qual estamos acostumados
pode nos causar desconforto. Sabemos que trata-se de um momento
de insegurança que tende a nos despertar sentimentos como
ansiedade, tristeza, medo, sensação de desamparo. Lidar com esses
sentimentos nem sempre é fácil e aceitar isso é importante.
Esses sentimentos serão comuns à maior parte das pessoas e
cada um vai vivê-los do seu jeito. É importante ter paciência com as
nossas emoções e não nos cobrarmos demais para estarmos bem e
felizes o tempo todo.
Falar sobre o que sente é importante e nos faz sentir melhor.
Mas não se esqueça que, às vezes, não conseguimos lidar com
esses sentimentos sozinhos e precisamos de ajuda profissional.
Os profissionais de saúde continuam trabalhando e buscando as
ferramentas e estratégias para ofertar apoio nesse momento.
Lembre-se que todas as estratégias e reflexões propostas nos
materiais que estamos divulgando tem como objetivo ajudar você a
lidar com seus sentimentos e emoções. Que tal colocar em prática?

4. Como lidar com a ansiedade?
Parte 1 - Entendendo a ansiedade
Com a incerteza e insegurança em relação ao futuro da
pandemia, nosso nível de ansiedade tende a subir. Então, é muito
importante que a gente entenda mais sobre ansiedade e como lidar
com ela.
Todos, em algum momento da vida, já se sentiram ansiosos. Pode
ser aquele tremor nas mãos e frio na barriga quando precisa apresentar
um seminário. Alguns podem ter perdido o sono nas noites que
antecederam uma prova importante. Taquicardia, sudorese, tremores,
alterações no sono e na fome, irritabilidade, pensamento acelerado
são alguns dos sinais e sintomas que também podem caracterizar a
ansiedade. E é importante entendermos que a ansiedade se manifesta
em forma e intensidade diferente em cada pessoa.

A ansiedade pode, então, ser considerada uma resposta
esperada do nosso organismo frente algumas situações.
Porém, às vezes, os quadros de ansiedade podem ser intensos e durar mais tempo do que o habitual e se tornar
um transtorno de ansiedade.

Em virtude do período de pandemia, é esperado que as pessoas
se sintam mais ansiosas e que esses sinais e sintomas apareceram
com mais frequência. Precisamos aceitar que faz parte do momento
e é uma reação esperada do nosso organismo. Entretanto, quando
a ansiedade alcançar níveis de provocar desconforto intenso,
atrapalharem a rotina e os sinais e sintomas forem muito intensos,
pode ser necessário buscar apoio de um profissional especializado.
Parte 2 - Estratégias para lidar com a ansiedade
Todas as orientações apresentadas neste material tem como
objetivo minimizar os impactos negativos do período da pandemia
na nossa saúde mental. Organizar nossa rotina, fortalecer vínculos
com os que convivem conosco, falar sobre os nossos sentimentos,
realizar atividades de lazer, restringir do tempo de exposição às más
notícias são algumas estratégias que podem minimizar a ansiedade
despertada nesse período.
Além dessas estratégias, outras
boas opções são as técnicas de
relaxamento e Mindfulness. Que tal
testar? Existem muitas páginas na
internet que ensinam diversas técnicas.
Experimente algumas e identifique a que
mais teve resultados com você.

Lembre-se que
lidar com a
ansiedade é um
processo e requer paciência.

5. Estabeleça limites de tempo
para ler ou assistir notícias
Informações são importantes, mas o excesso de tempo exposto a más
notícias pode nos adoecer emocionalmente
Nesse momento, informações são muito importantes para
entendermos o cenário no qual estamos vivendo e sabermos como
podemos e devemos nos comportar para nos prevenir. Entretanto, a
exposição excessiva a notícias sobre a pandemia pode nos causar
grande ansiedade.
Infelizmente, a maior parte das notícias ainda são negativas e
tomar conhecimento delas tende a aumentar nosso nível de angústia
e ansiedade. Se passarmos longos períodos no dia expostos a essas
más notícias, a tendência é manter esse níveis altos durante todo o
dia, prejudicando nosso bem-estar.

Você pode escolher um período curto do dia para
se informar das últimas notícias e evitar ficar
acompanhando tudo durante 24 horas por dia.

6. Hora de aprender a conviver bem e fortalecer
os vínculos com quem está próximo de você
Para os que precisam e podem estar em isolamento social, o
convívio com os que residem talvez nunca tenha sido tão próximo
e tão intenso. Serão muitas horas por dia compartilhadas dentro
do mesmo ambiente. Nesse momento, podem surgir divergências
e conflitos.
Lembre-se que os sentimentos vivenciados nesse momento
poderão contribuir para os conflitos serem mais frequentes. Todos
estão sensibilizados e vivendo emoções com as quais podem não
estar habituados. Por isso, é fundamental ter empatia e muita
paciência.
O diálogo e a assertividade são fundamentais para com as diferenças e conflitos. Aproveitar o tempo com a família
para se conhecerem melhor pode trazer
muitos benefícios e fortalecer as relações.
Existem muitas pessoas que moram juntas, mas praticamente não se conhecem.
Falem de si, sobre seus sentimentos, suas
expectativas, seus problemas. E saiba ouvir os outros também.

Tente não fugir
dos conflitos
e se isolar da
família. Quando
as diferenças
e dificuldades
surgirem, busquem o diálogo
com empatia.

É importante frisar que o estresse gerado pelo período
de pandemia NÃO pode ser aceito como justificativa para
comportamentos violentos. Dados recentes mostram que os casos
de violência doméstica têm crescido nas últimas semanas. Lembrese que é fundamental denunciar essas práticas.

7. O lazer e as atividades prazerosas precisam
continuar (adaptados ao novo momento)
Não se limite, pode ser uma boa oportunidade para testar coisas novas
Novamente aproveito para reforçar que, por se tratar de um
momento completamente novo para todos nós, é muito importante
que a gente busque estratégias para se adaptar e se reinventar.
É comum nesse momento ver pessoas apenas se lamentando
pelo que não estão podendo fazer e deixam de abrir os olhos para
novas possibilidades.
Sei que muitos estão sentindo falta das reuniões com amigos,
da balada, das idas às praias e restaurantes, mas é o momento de
aceitar que existem outras possibilidades de atividades prazerosas
e experimentá-las.

Pesquise atividades que podem ser realizadas em casa ou
dentro dos nossos limites atuais de convívio social e pensem em
experimentá-las sem pré-conceito. Que tal primeiro experimentar e
depois julgar se você gostou ou não?

Tente diversificar suas
atividades. Mesmo que
você goste bastante de
assistir filmes e séries,
tente não dedicar todo
o seu tempo para isso.

Lembre-se que manterse fisicamente ativo é muito
importante para sua saúde
física e mental. Mesmo dentro
de casa, existem vários tipos
de exercícios físicos possíveis.
Uma pesquisa rápida na internet
e você vai encontrar muitas
dicas e vídeos.
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