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Essa cartilha foi criada pelo grupo PET-UERJ com o intuito de auxiliar
a população a enfrentar a pandemia de Covid-19. Aqui estão algumas

recomendações de diferentes áreas da saúde (educação física,
nutrição, enfermagem, psicologia, odontologia e medicina) para que

todos tenham acesso a um cuidado interprofissional.

Estamos vivenciando uma situação crítica, porém transitória.
Tudo isso irá passar! Até lá, estaremos ao seu lado para que você

possa cuidar de sua saúde e dos seus familiares!



Planeje os momentos no decorrer do dia,
estabelecendo horários para atividades, alimentação

e sono. Isso ajuda a se organizar melhor. 

ESTABELEÇA BEM A
ROTINA

Nesse momento de adaptação, algumas coisas
podem não ocorrer exatamente na hora planejada,
mas o importante compreender e ajustar o ideal ao
que é possível nesse contexto, respeitando o seu

momento pessoal.
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A recomendação ideal para que possamos nos beneficiar
dos efeitos do exercício é: 150 minutos por semana (cerca

de 30 minutos por dia)

Brinque e se exercite com as crianças, adolescentes e
animais de estimação, resgatando brincadeiras antigas e

jogos que promovam gasto energético superior à condição
de repouso. 

O principal objetivo no momento é se manter fisicamente ativo. 
Treinos intensos (de longa duração e uma percepção de

esforço muito alta) visando um aumento na progressão de
treinamento devem ser evitados

NÃO DEIXE SEU
CORPO PARADO

Realize atividades que sejam prazerosas,
explorando espaços domiciliares para se

movimentar e utensílios disponíveis 
Ex: jogos em família, tarefas domésticas e

dança
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Ficar  em casa;  Sair  apenas para emergências;  Lavar  as mãos e usar  á lcool
gel ;  Não procurar  not íc ias que aumentam a ansiedade e só se informar e
seguir  informações de fontes of ic ia is .  Não procure not íc ias que não vão
te acrescentar  em nada e nem ajudar  a  evi tar  a  propagação do v í rus.

O que eu controlo:  

Em situações como essa, é normal sentir mais ansiedade e
medo, então, para que nossa mente fique mais tranquila
devemos focar no que nos faz bem e no que podemos fazer e
controlar, assim como devemos nos afastar daquilo que não
podemos mudar e nos gera mais preocupação.

CUIDANDO DA MENTE
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Faça escovações 3x ao dia(manhã, tarde e noite) e utilize o fio
dental. Obs: não deixe de escovar a língua! Faça movimentos
de dentro para fora com a escova deitada para evitar enjoos.
Caso não possua escova de dente, pode ser usado um pano

para realizar a higienização. Basta umedecer o pano com água
fervida ou filtrada e enrolar no dedo. Depois é só passar
cuidadosamente por todos os dentes, gengiva, língua e

bochechas. Não esqueça de lavar o pano com água e sabão e
deixar secar para o próximo uso.

Manter uma boa higiene bucal é também uma forma de se
prevenir de inúmeras doenças, assim como a Covid-19, uma
vez que uma das principais portas de entrada para o vírus é

a própria boca.

MANTENHA UMA BOA
HIGIENIZAÇÃO DA
BOCA
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Alimentos detergentes são determinadas frutas, legumes e
verduras que auxiliam na limpeza dos dentes. Além de
auxiliar, aumentam o PH da boca, diminuindo a acidez e

evitando crescimento bacteriano que pode causar
problemas bucais como gengivite e cárie. Como exemplos

de alimentos detergentes podemos citar: Maçã, pera,
melancia, aipo, kiwi, cenoura e pepino.

Em tempos de pandemia, onde o alimento vira uma válvula
de escape para o triste momento que estamos vivendo, ao

contrário de comer doces nos intervalos entre as
refeições, essa é uma boa alternativa para manter a saúde

bucal. Vale ressaltar que esses alimentos não devem
substituir as escovações diárias e sim somá-las.

VOCÊ SABE O
QUE SÃO
ALIMENTOS
DETERGENTES?
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HIGIENIZAÇÃO DE
FRUTAS E
HORTALIÇAS Remover raízes e partes deterioradas 

Lavar em água corrente as frutas e hortaliças um a um, e
no caso das verduras, folha a folha. 
Desinfetar em solução clorada por 15 minutos - 1 colher
de sopa de hipoclorito de sódio ou água sanitária (sem
alvejante) para 1 L de água filtrada.
Em seguida lavar com água filtrada. 
Secar com auxílio de papel toalha e guardar na geladeira.

É importante higienizar todos os alimentos in natura (frutas,
hortaliças e vegetais) de forma correta para evitar a

contaminação por microrganismos. 

Lembre-se que só o cloro consegue matar microrganismos,
como vírus, bactérias e fungos. Não utilize vinagre e
bicarbonato!
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Procure alimentar-se em lugares tranquilos e limpos, evitando
distrações com TV e celular no momento da refeição e mastigando
bem a comida. 
Ao pedir comida, prefira locais que façam a comida na hora, e que
garantam a higienização correta dos alimentos e utensílios.
Faça suas compras em locais que tenham maior variedade de
alimentos in natura e, em casa faça a higienização correta desses
alimentos. Quando possível, prefira os alimentos orgânicos. 
Desenvolva suas habilidades culinárias, tendo o cuidado de preparar
os alimentos de forma segura. 
Distribua as responsabilidades com a alimentação na sua casa. Comer
bem é tarefa de todos. 
Seja crítico. Existem muitos mitos e publicidade enganosa em torno da
alimentação. Avalie as informações que chegam até você e aconselhe
seus amigos e familiares a fazerem o mesmo. Cuidado com restrições
alimentares sem avaliação de um nutricionista.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

MANTENDO UMA
ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL



Fazer  uma vídeo chamada com amigos:  é  a
forma mais fáci l  de manter  a  v ida social  at iva
sem sair  de casa;  
Se arrume:  F icar  o  d ia  inte i ro de pi jama pode
fazer  você se sent i r  mais pra baixo e  t rocar  de
roupa pode te  motivar  a  fazer  tarefas que você
propôs;  
Descubra e aprenda coisas novas,  se mantenha
ocupado:   le ia  um l ivro ;  aprenda um novo id ioma;
aprenda uma habi l idade nova,  como cozinhar ;
Aproveite para interagir  mais de quem mora com
você:  converse mais ,  joguem jogos,  p lanejem e
façam as refeições juntos.  Se você mora
sozinho,  use a tecnologia ao seu favor ;  
Fazer  terapia onl ine:  Se sente que f icar  isolado
em casa não está te  fazendo bem e você está
com dif iculdade de l idar  com isso sozinho,  você
pode fazer  terapia por  v ídeo chamada.  Apesar  de
ser  um formato diferente do padrão,  o  Conselho
Federal  de Psicologia autor iza ,  e  os benef íc ios
estão comprovados.Cuide de sua saúde mental !  

O QUE POSSO FAZER
PARA ME SENTIR BEM:
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Adesão terapêutica significa usar os medicamentos
prescritos na quantidade e nos horários que foram

recomendados pelo médico. Isso mantém o efeito do
fármaco em seu organismo e permite o controle da

doença, seja ela aguda ou crônica. Pular uma dose ou
um dia do tratamento, pode trazer complicações que

precisam ser tratadas emergencialmente, colocando sua
saúde em risco.

Você sabia que uma das principais causas de
complicações das doenças é a não adesão terapêutica?USE REMÉDIOS

CONFORME
ORIENTAÇÃO
MÉDICA

Como evitar isso?
Caso você use algum medicamento regularmente, por

favor, continue utilizando-os nos horários e quantidades
que foram recomendadas.
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Se os sintomas forem leves, ligue para o número 136
(Disque Saúde do TeleSUS) um canal telefônico oficial do

Ministério da Saúde e realize um teleatendimento com
profissionais de saúde.

Você tem algum sintoma sugestivo de Covid-19 (febre,
tosse, coriza, dor de garganta e dor no corpo)?ATENDIMENTO À

DISTÂNCIA

Está com outros sintomas ou precisa de orientação sobre
outra doença que você possua?

O Conselho Federal de Medicina (CFM) autorizou o
atendimento médico à distância durante o combate à Covid-

19, assim você pode ter auxílio diagnóstico e terapêutico,
sem sair de casa! Caso você já faça acompanhamento com
algum médico específico ou possua plano de saúde, cheque

se estão realizando atendimentos à distância, por ligação
telefônica, vídeo-chamada ou outros meios. 
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ATENDIMENTO À
DISTÂNCIA Uma delas é a Conexa Saúde, que possui parceria com a

Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e que promove
atendimentos à distância de médicos de diversas especialidades

(clínico geral, cardiologista, pediatra, psiquiatra, oncologista,
oftalmologista, neurologista, ortopedista, dermatologista,

endocrinologista, etc.) e psicólogos. Podendo-se optar por
consultas gratuitas ou privadas. Para isso, basta consultar o site
conexasaude.com.br e se cadastrar para realizar sua consulta, ou

acessar o passo a passo explicativo no site de como agendar a
consulta pelo aplicativo Conexa Saúde. 

Além disso, foram criadas plataformas de telemedicina:

*Se houver qualquer sinal de gravidade, procure
 um hospital com emergência próximo à sua residência
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Lavar  frequentemente as mãos ,  com água e sabão,
esfregando-as bem,  durante pelo menos 20 segundos;
Reforçar  a  lavagem das mãos antes e  após o contato com
al imentos,  após o uso de instalações sanitár ias ,  e  após o
contato com superf íc ies em locais  públ icos;
Usar álcool  em gel  a  70%  para h ig iene das mãos na
impossíbi l idade da lavagem das mão com água e sabão;  
Proteger  a  boca e o nar iz  ao tossir  ou espirrar ,  usando as
regiões do braço e antebraço ou lenço de papel ;
Evitar  tocar  nos olhos,  no nar iz  e  na boca ,  pr incipalmente ,
se as mãos não t iverem sido lavadas;  
Evitar  cumprimentos com contato f ís ico  (aperto de mão,
abraço e bei jo  no rosto) ;  
Limpar com frequência as superf íc ies e equipamentos de
contato  ( teclado,  mouse,  monitor ,  te lefone,  corr imões,
maçaneta ,  óculos ,  re lógio ,  celu lar ,  colchonete etc.) ;
Atual izar  Cartão de Vacinas ;  
Evitar  compart i lhar  utensí l ios de contato com a boca
(copos,  ta lheres ,  canudos,  garrafas ,  pratos e  objetos
ínt imos:  batom,  toalha ,  sabonete) ;  
Evitar  v is i tar  pessoas idosas ,  se  possível ,  conversar  por
meio das redes sociais .

ORIENTAÇÕES
COMPORTAMENTAIS
PARA QUEM PRECISA
CONTINUAR SAINDO

DE CASA:
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É comum o estresse e ansiedade afetarem o sono que é
importante para a regulação biológica do organismo.
Assim, a rotina à noite é tão importante quanto o dia.

CUIDADOS PARA
UMA BOA NOITE
DE SONO Algumas horas antes de dormir, desconecte-se de

notícias sobre a pandemia.
Retire o relógio do quarto para que não aumente a
ansiedade se despertar durante a noite.
Crie uma rotina com atividades que ajudem no
preparo para dormir e sejam relaxantes como
escovar os dentes, colocar pijamas, ouvir músicas
tranquilas e técnicas de respiração e relaxamento
Tente manter um horário regular para dormir e
acordar.
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Essas foram algumas recomendações para ajudar você e sua família
a se manterem com saúde nessa época de pandemia de Covid-19.

Devemos cuidar continuamente de nossa saúde física e mental. Isso
é imprescindível para que possamos enfrentar juntos a pandemia!

Lembre-se, tudo isso irá passar! Enquanto isso, mantenha as medidas
de segurança: higienize suas mãos com água e sabão, e/ou álcool em

gel 70%, e fique em casa sempre que possível!

Que tal compartilhar essa cartilha com seus amigos e familiares?
O cuidado com a saúde ajuda a salvar vidas!


