
COVID-19
 
OMS DIVULGA GUIA 
DE CUIDADOS PARA SAÚDE 
MENTAL
DURANTE PANDEMIA
 



QUAIS SÃO AS 
RECOMENDAÇÕES DA OMS 

PARA REDUZIR O ESTRESSE 
EM TEMPOS DE PANDEMIA?  

• As consequências da pandemia 
do novo Coronavírus estão 
causando pressão psicológica e 
estresse em grande parte da 
população. 

• Segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), as incertezas 
provocadas pelo Covid-19, os 
riscos de contaminação e o 
isolamento social podem 
agravar ou gerar novos 
problemas mentais.

Fonte: https://news.un.org/pt/story/2020/03/1707792 
Com base no guia compilado pelo Departamento de Saúde Mental da OMS, dirigido a 
diferentes grupos da sociedade.

https://news.un.org/pt/story/2020/03/1707792


A SEGUIR, APRESENTAREMOS ALGUMAS DICAS 
DA OMS 

PARA ENFRENTAR AS CONSEQUÊNCIAS 
PSICOLÓGICAS E MENTAIS 

DO NOVO CORONAVÍRUS

IDOSOS, CUIDADORES E PESSOAS COM 
PROBLEMAS DE SAÚDE  

DE ACORDO COM A CEPAL, EM 2047, OS IDOSOS NA REGIÃO, 
COM 65 ANOS OU MAIS, IRÃO SUPERAR O NÚMERO DE 
INDIVÍDUOS COM MENOS DE 15 ANOS.



1ª DICA

1. Apoio

Idosos, especialmente em isolamento social e aqueles com 
problemas cognitivos como demência podem se tornar 
ansiosos, estressados, com raiva, agitados e distanciados 
durante a quarentena. 

Ofereça a eles apoio emocional por meio de redes 
familiares ou de agentes de saúde. 



2ª DICA

2. Facilitando instruções

Partilhe fatos simples sobre o que está acontecendo com 
informações claras a respeito da redução de riscos e 
infecções em palavras compreensíveis para quem tem 
barreiras de entendimento.   
Repita a informação sempre que necessário.  As instruções 
precisam ser claras, concisas e respeitar o estilo do 
paciente. Talvez seja útil colocar a informação em escrito 
ou em pinturas e figuras. Envolva a família e outras redes 
de apoio no fornecimento das notícias e de medidas de 
prevenção como a lavagem de mãos.



3ª DICA

3. Atenção aos medicamentos

Se você tem alguma doença ou síndrome, certifique-se de 
que seus medicamentos estão disponíveis para uso. Ative 
ainda seu grupo de amigos para pedir ajuda caso 
necessário.



4ª DICA

4. Informar-se a quem procurar ajuda

Esteja preparado e informado, com antecedência, de como 
buscar ajuda, como chamar um taxi, ter comida entregue 
em casa ou pedir ajuda médica. E providencie 
medicamentos para duas semanas, caso necessário. 



5ª DICA
5.        Atividade física simples

Aprenda exercícios físicos simples para fazer em casa 
todos os dias durante o isolamento e a quarentena para 
não reduzir a mobilidade. 



6ª DICA

6.        Manter rotina e contato

Mantenha rotinas e tarefas regulares sempre que possível 
e crie novas num ambiente diferente. Entre elas atividades 
diárias, limpeza, canto, pinturas e outras. 
Ajude outros, vizinhos, amigos, crianças e pessoas em 
hospitais combatendo o Covid-19, sempre que for Seguro, 
claro. Mantenha o contato com os entes queridos ainda 
que por telefone.



Material baseado no guia compilado pelo 
Departamento de Saúde Mental da OMS
Disponível em: https://news.un.org/pt/story/2020/03/1707792 
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