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A importância do autocuidado 
 

Com as grandes mudanças que foram impostas com a quarentena e o distanciamento social, 
houve uma modificação também nas nossas atividades diárias, nas rotinas e nos ritmos de vida. 
Neste boletim abordaremos a importância do autocuidado para manter a saúde mental durante 
a quarentena. 

Diante dessas mudanças o nosso corpo e a nossa mente são afetados diretamente, e é 
importante ter um cuidado especial consigo mesmo para evitar que esses efeitos 
sejam ainda mais negativos que a própria quarentena. 

É somente com um corpo e mente saudáveis que se torna possível enfrentar os desafios do 
dia-a-dia e se preparar para que o retorno das atividades no futuro tenha menor 
impacto sobre nós mesmos. 

Por isso é importante cultivar hábitos que sejam prazerosos e que permitam fortalecer as 
nossas forças externas e internas para seguir nossa vida da melhor forma possível. 

Nunca é demais reforçar que os cuidados com a higiene são fundamentais. Não somente 
com o objetivo de evitar o contato e o contágio com a doença, mas também para sentir-se 
bem consigo mesmo. 

Tenha cuidado com a sua aparência, com o seu corpo, mantendo a limpeza que você 
mantinha antes da quarentena em relação ao banho, escovação de dentes, cuidados com a pele 
e com os cabelos. Não permaneça com a mesma roupa o dia todo ou todos os dias, vista-se 
para as atividades de trabalho ou estudo, como fazia antes. Você não faz isso para os 
outros, mas para si mesmo. Além disso, ao se vestir adequadamente para atividades de 
trabalho/estudo, você está contribuindo para que o seu corpo se adapte à nova rotina. 

Procure formas de exercitar o seu corpo. Muitos que costumavam ir à academia acham que não 
podem manter o ritmo de exercícios, mas é possível sim, com criatividade. Se 
exercitar não é somente malhar, você pode buscar diferentes formas de 
manter o seu corpo ativo, como alongamentos, exercícios aeróbicos (como 
ginástica), pular cordas, dançar... 

 



 

 

Cuide da sua alimentação. Uma grande parte das coisas que o nosso corpo e mente 
sentem estão relacionados àquilo que ingerimos. Excesso de doces e açúcar podem 
provocar ansiedade, por exemplo. Por isso, é importante ter cuidado sobre as coisas com 
as quais se alimenta. Procure se alimentar de forma saudável e com horários regulares. Basta 
organização do tempo e vontade de mudar. Além disso, esse pode ser o momento de 
modificar hábitos indesejados e criar uma nova relação com a comida. 

É importante alimentar não somente o seu corpo, mas a sua mente também. Com 
organização e planejamento, é possível se nutrir de novas experiências. Manter-se saudável 
também é evoluir enquanto indivíduo. Por isso, aproveite para conhecer novas coisas, ler 
novos livros, aprender novos conteúdos. Não por obrigação, mas por interesse, e 
encarando como uma oportunidade de crescimento.  

Não absorva somente notícias e coisas relacionadas à pandemia, mas conhecimentos que lhe 
sejam importantes. Lembre-se do que te faz bem, do que você gosta. 

Cuidar de si não é somente fazer coisas, mas é também saber relaxar, descansar. Se permita 
ficar desconectado das coisas do dia-a-dia e descansar, inclusive das redes sociais. 
Também faça coisas que lhe deem prazer, que permitam sair um pouco da rotina, como assistir 
filmes, séries, comédias. 

 

Por fim, mas não menos importante, tome cuidado com o seu sono. Este é talvez um dos 
aspectos que mais se altera com a rotina. Não se cobre excessivamente em manter o 
mesmo ritmo de antes, mas procure construir uma rotina e um ritmo que lhe façam 
bem. Procure manter os mesmos horários de dormir e de acordar diariamente e evite dormir 
fora de hora. Sobre esse assunto poderemos falar com mais calma posteriormente. 

Antes de qualquer outra coisa, cuidado consigo é autopreservação. Se preocupar consigo 
mesmo é um ato de carinho, inclusive para poder contribuir com os outros. 

Caso sinta necessidade, pode procurar o Setor de Psicologia do campus 
(psicologia.sje@ifmg.edu.br). 

Autoria: Rodrigo Siqueira Câmara (Psicólogo do IFMG Campus São João Evangelista) em colaboração com demais 
psicólogos do NUPSI (Núcleo de Psicólogos do IFMG). 
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