
SAÚDE MENTAL NA QUARENTENA
ANNE PRADO - PSICÓLOGA



Anne Prado:

Psicóloga, formada pela Universidade Mackenzie;

Experiência internacional, intercâmbio para Inglaterra e

Espanha; Coach, pelo Instituto Appana Mind;

Especialização em Orientação Profissional e de Carreira,

pela USP; Especialização em Terapia de família e casal na

atualidade, pelo Instituto Sedes Sapientiae;

Áreas de atuação: Palestrante, Empreendedora sócia no

Instituto Phases e DeepTalk plataforma online; Psicóloga

Clínica, Coach e Orientadora Profissional e de Carreira no

Instituto PHASES de Saúde Integrada.



Vamos falar do momento Atual?

• Como lidamos com...

• Mudanças

• Perdas

• Controle

• Incerteza

• Medo

• Raiva

• Tristeza



Fases do Enfrentamento – Perdas e Luto



Como está sua Saúde?

Tenho dificuldade para dormir ou estou sentindo muito sono?

Me sinto sozinho(a) ou ansioso(a) na maior parte do tempo?

Não sinto fome ou estou comendo demais?

Estou com mais dores no corpo do que de costume?

Estou percebendo que meus pensamentos estão “confusos” ou “acelerados”?



Mudanças com o Home Office - Teletrabalho

- Qual sua percepção sobre seu próprio trabalho durante esse período?

- Quais são as principais dificuldades?

Espaço/ lugar

Horário de 
trabalho

Confiança
Tempo e 

prazos

Limites

Comunicação Mudanças

Medo

Bem-estar





Vida do casal na quarentena



Vida do casal na quarentena



Vida Conjugal e quarentena – alguns dados!

Fonte: https://jus.com.br/artigos/82834/o-covid-19-e-a-pandemia-de-divorcios-no-brasil

Vulnerabilidades 
expostas 

Tensões e 
estresse

Rotina e 
convivência 

forçada

50% violência 
doméstica

82% nas pesquisas com 
o termo: “como dar 

entrada no divórcio?”

9900% nas pesquisas 
pelo termo: “divórcio 

online gratuito”.

177% na procura por 
escritórios especializados 
em Direito de Família e 

divórcios



Dicas para casais

Ouvir e validar o outro

 Manter espaço individual

 Falar o que sente sem acusar ou cobrar

Perceber que todos temos formas diferentes de reagir ao perigo

Conversar sobre outras situações de crise que já viveram e como superaram

 Propor alguma atividade juntos 

 Delimitar tempo de discussão e dar espaço e tempo do outro

 Conversar sobre finanças



Como lidar com os filhos?

Fortaleça o vínculo com a 

família

Estimular a autonomia

Diálogo

Rotina estabelecida, 

mas flexível

 Cartilha para pais elaborada 

pela UFBA

https://ips.ufba.br/sites/ips.ufba.br/files/dicas_pais_covid19.pdf
https://ips.ufba.br/sites/ips.ufba.br/files/dicas_pais_covid19.pdf


Autocuidado Parental

“Jornada Tripla e simultânea”

Aumento da tensão e estresse

Sinais que indicam que você está 

prestes a “surtar”:

- Cansaço físico e mental,

- Insônia ou hipersonia,

- Perda de memória,

- Alteração do apetite,

- Dor no corpo,

- Falta de ar.



Autocuidado Parental

Busque informação

Busque ajuda

 Indicações de Lives próprias:

LIVE - CRIANÇAS X HOME OFFICE: NÃO 

AGUENTO MAIS!

Anne Prado e Dra Thais Braga

Live - Jornada Simultânea
Anne Prado e Dra Lívia Penteado

Ilustrações de Thais Vanderheyden

https://www.youtube.com/watch?v=wUHE5HLe2ts
https://www.youtube.com/watch?v=OPC9rJ_-c5o
https://cangurunews.com.br/maes-quarentena/


E para quem mora sozinho?

 Lidar com a Solidão e Rotina

 Mantenha os relacionamentos

 Tenha uma atividade física

 Quarentena não significa 

se isolar das pessoas 

 Busque ou cultive um hobby

 Faça um ritual – trabalho x lazer



Apoio ao idoso em tempos de covid-19

 O isolamento é social 

mas não tem que ser 

emocional. 

 Oportunidade de 

estreitar vínculos até então 

enfraquecidos e 

empoderar o diálogo



Apoio ao idoso – O que fazer?

 Compreender a tecnologia

 Rodízio familiar

Exercer terapia ocupacional

Escrever ou falar seus 

sentimentos

 Informação

Rotina

Espiritualidade



Como Cuidar da Saúde Mental ? 

Como toda doença – precisam de 

tratamento especializado! 

Os mais indicados e essenciais:
Psicoterapia 

Tratamento Médico – Psiquiatra

Indicação de Atividade Física

Tratamentos Integrativos – Complementares
Homeopatia

Acupuntura

Acompanhamento com Nutricionista ou 

Nutrólogo

Massagens terapêuticas



Saúde Mental - TRATAMENTOS 

Como toda doença – precisam de 

tratamento especializado! 

Os mais indicados e essenciais:

Psicoterapia 

Tratamento Médico – Psiquiatra

Indicação de Atividade Física

Tratamentos Integrativos – Complementares

Homeopatia

Acupuntura

Acompanhamento com Nutricionista ou Nutrólogo

Massagens terapêuticas



DESAFIO !!! Buscando o equilíbrio...



Vamos 
colocar

em 

prática?



Obrigado!

 Anne Prado de Faria – CRP 06/103.255

 Insta @psicoanneprado

 Face /AnnePrado

 Phases Saúde Integrada 

 Insta @institutophases

 Face /InstitutoPhases

 WhatsApp 95050-8695 


