
ALERTA SOBRE CUIDADOS PARA MANTER 
A SAÚDE MENTAL DE PESSOAS IDOSAS 
NA QUARENTENA!!! 

Ter informações sobre a COVID-19 hoje faz parte das nossas rotinas diárias, mas 
é preciso ter muito cuidado para não se afetar tanto com elas, essas informações 
devem ser importantes para manter a sua saúde e não para lhe prejudicar, por 

isso, procure ter informações de fontes confiáveis; se pergunte sempre: 
 “A minha vizinha ou vizinho é especialista? 

Essa pessoa que está postando isto é profissional da saúde ou especialista no 
assunto? Eu realmente preciso saber disso? 

Essas informações estão me ajudando ou me prejudicando? Tenho informações 
suficientes ou tem informações de menos?” 

Informações em massa podem gerar estresse e 
ansiedade que em nada contribuem para seu bem-estar. 

Busque notícias em fontes seguras, escolha um horário, 
preferencialmente durante o dia;  

Fique Conectado 



ALERTA SOBRE CUIDADOS PARA MANTER 
A SAÚDE MENTAL DE PESSOAS IDOSAS 
NA QUARENTENA!!! 

Mantenha sua rotina em relação à 
sua alimentação, higiene pessoal, 
medicação e tenha uma ótima 

noite de repouso e sono. 

Mantenha sua Rotina 



ALERTA SOBRE CUIDADOS PARA MANTER 
A SAÚDE MENTAL DE PESSOAS IDOSAS 
NA QUARENTENA!!! 

Aproveite seu tempo para fazer ou experimentar atividades que causem 

sensações de satisfação, alegria, contentamento, como por exemplo, ouvir uma 

música de sua preferência e dançar (caso consiga); assistir bons filmes; 

conversar com seus familiares e amigos, mesmo que seja por meio do telefone, 

no Whatsapp, fazendo uma chamada de vídeo de vez em quando, 

mantenha-se conectado. 

A Velhice pode ser vivida com muitas possibilidades, então utilize seu tempo 

para experimentar ou fazer uma nova atividade física que você consiga realizar 

com prazer e segurança, procure fazer exercícios de respiração e relaxamento, 

eles ajudam no equilíbrio emocional. E não esqueça!! Continue assistindo as 

missas e cultos virtuais, ou momentos de oração com sua família, realize 

práticas que fortaleçam sua saúde espiritual. 

Exercite o Corpo e Mente 

Cuide-se exercitando o corpo e mente para manter o equilíbrio, a força e a disposição!!! 

Para mais informações acesse: http://integra.saude.to.gov.br/covid19/Midia


