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Covid-19 doença  é o nome da 
causada pelo novo coronavírus.

Trata-se de uma , que infecção viral
pode levar  a  um q u a d ro  d e 
pneumonia, onde o paciente pode 
necessitar de ajuda para respirar, 
precisando �car internado por mais 
tempo.

Durante a sua de  uma recuperação, tarefa 
simples muito esforço, pode exigir .

Essa cartilha o ajudará a encontrar maneiras de 
conservar sua energia ao realizar as tarefas do 
dia-a-dia, promovendo seu bem-estar e a 
saúde mental.

VOCÊ SABIA?

O QUE É O COVID-19?

SE ORGANIZE,
PLANEJE SEU DIA E
PRIORIZE ATIVIDADES
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PLANEJAMENTO
Pense nas suas  e realize um planejamento para atividades diárias

dividi-las ao longo do dia. As atividades que exigem maior esforço devem ser 
distribuídas para que não sejam realizadas ao mesmo período.

PRIORIDADE
O eu preciso fazer hoje?

O que posso fazer outro dia?

O que outra pessoa pode
fazer no meu lugar?

A , vai te auxiliar a manter a energia para organização das atividades
conseguir . Realizar uma concluir as atividades planejadas sem �car exausto
atividade até se sentir levemente cansado, e não exausto, permite que você se 
recupere mais rápido. Para as atividades que causem exaustão, ou necessitem 
de um grande esforço, você precisará de um tempo maior para se recuperar.

ORGANIZAÇÃO

Planeje dê prioridade o seu tempo e  para as coisas que realmente tem para 
organizar. Aproveitando melhor seu tempo, você gasta menos energia. 
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SEU DIA-A-DIA PASSO A PASSO

PLANEJAR
Manter todas as coisas que precisa para 
higiene no mesmo lugar.
Colocar um espelho na linha do rosto para 
quando estiver sentado.
Preferir produtos com tampas fáceis de 
abrir.
Usar equipamentos de cabo longo.

ORGANIZAR
Sentar-se para lavar o rosto, escovar os 
dentes, fazer a barba.
Fazer uma pausa entre cada uma das 
atividades.

PRIORIZAR
Se possível, utilizar equipamentos 
elétricos para realizar as tarefas.

PLANEJAR
Deixar a porta do ba-nheiro aberto para 
permitir uma boa ventilação.
Usar barras de apoio, cadeiras/banco de 
banho, escovas com cabo longo, luvas de 
banho.

ORGANIZAR
Reservar bastante tempo para o banho, e 
utilizar um banquinho no chuveiro, se 
possível.

PRIORIZAR
Priorizar o banho como uma tarefa 
relaxante e depois do banho, desfrute 
com uma atividade de descanso.

BANHO

HIGIENE 
PESSOAL
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PLANEJAR
Preferir roupas que não precisam ser passadas.
Lavar pequenas quantidades de roupas por vez.
Armazenar a roupa suja em um só lugar.

ORGANIZAR
Deixar o cesto de roupa em local de fácil acesso, de 
modo que �que posicionando da cintura (sobre 
um banco, cadeira, bancada).
Dividir as tarefas ao longo do dia: colocar as 
roupas na máquina pela manhã e estender a tarde.
Passar a roupa sentado (a).
Usar o varal de chão, e se possível, sentar-se para 
estender a roupa.

PRIORIZAR
Evitar lavar roupas a mão, principalmente jeans e 
lençóis.
Pedir auxílio para estender a roupa.

PLANEJAR
Esvaziar os lixeiros frequentemente evitando 
carregar sacolas pesadas.
Utilizar materiais com adaptações como: 
vassouras, esfregões e espanadores com o cabo 
comprido e grosso para evitar a limpeza da casa 
encurvando-se.
Deixar a louça secar no ar.

PRIORIZAR
Pedir ajuda a familiares e amigos para fazer as 
atividades pesadas.

ORGANIZAR
Dividir a limpeza da casa em uma semana: 
fazendo um cômodo diferente a cada dia.
Sentar para todas as atividades possíveis, como 
lavar a louça.
Distribuir atividades leves e pesadas ao longo 
do dia, evitar realizá-las todas ao mesmo tempo.

LAVANDERIA

TAREFAS
DE CASA
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PLANEJAR
Separar todos os instrumentos que 
utilizará antes de cozinhar.
Preferir receitas com tempo de 
preparação curto, ou sem muitos passos.
Segurar panelas, tigelas, tábuas de corte, 
pratos, com as duas mãos.
Deixar os eletrodomésticos em local de 
fácil acesso, e de modo que consiga 
utilizá-los facilmente.

PRIORIZAR
Preferir embalagens de fácil manuseio.
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PLANEJAR
Separar as roupas antecipadamente e 
organize na ordem em que vão ser 
vestidas.
Utilizar roupas mais largas, leves e 
confortáveis; preferir roupas que fechem 
na frente e seja mais fácil de vestir.
Sentar-se para calçar sapatos e meias.
Levantar a perna e cruzar sobre o joelho 
para aproximar o pé.

ORGANIZAR
Sentar-se para se vestir.
Vestir a parte de baixo primeiro, quando 
tiver mais energia.

PRIORIZAR
Reorganizar o guarda-roupas e gavetas 
para que as roupas mais usadas, no dia a 
dia, �quem juntas.

VESTUÁRIO

ORGANIZAR
Organizar os horários das refeições ao 
longo do dia.
Sentar-se para preparar a comida, 
durante o cozimento, e descansar entre 
uma atividade e outra.

COZINHAR
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PLANEJAR
Preparar uma lista de compras antes de ir ao 
mercado para evitar caminhadas desnecessárias.
Evitar carrinhos grandes/profundos para evitar 
abaixar ao colocar e remover itens.
Evitar uso de cestas de mão.

ORGANIZAR
Descansar quando chegar ao/do mercado.
Distribuir os itens pesados em diferentes sacolas.
Usar o carrinho de compras e quando cansar 
apoiar-se sobre eles.

PRIORIZAR
Realizar compras online sempre que possível.
Dar prioridade para outro membro da família 
para ir as compras.

COMPRAS
Saídas apenas com
liberação médica.

CUIDADOS COM A HIGIENE

CUIDADOS COM A HIGIENE

- Lave as mãos com água e sabão com frequência (principalmente antes e depois de
preparar os alimentos e antes e depois de comer);

- Lave bem todos os itens comprados no mercado como frutas, verduras, legumes e
também aqueles embalados. Utilize álcool 70% ou hipoclorito de sódio já diluído
(segue abaixo a diluição);

10 ml (1 colher de sopa rasa) de hipoclorito de sódio
(água sanitária) para  uso geral em 1 litro de água.

* A água sanitária deve conter cloro ativo
na preparação mínima de  2 a 2,5%.
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Pre�ra  (frescos, naturais) e evite os processados alimentos in natura
ou ultraprocessados (industrializados, congelados e que já vem prontos 
para o consumo). Segue abaixo como :diferenciar esses alimentos

milho
in natura

salgadinho de milho
ultraprocessado

milho em conserva
processado

abacaxi
in natura

abacaxi em conserva
processado

suco de abacaxi em pó
ultraprocessado

Consuma , pois são ricas em vitamina C e  frutas cítricas in natura
auxiliam na absorção intestinal do ferro dos alimentos.

Limão

Manga

Morango

Kiwi

Abacaxi

Acerola

Laranja

Tangerina

„„

„„
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- Hidratação é essencial, situação que muitas vezes está comprometida devido à
diminuição da sensação de sede (8-10 copos por dia);

- Em caso de cansaço ao se alimentar opte por sucos naturais, vitaminas, sopas 
e cremes. Lembrando de sempre dar preferência na utilização de vegetais in 
natura para a preparação destes.

Alguns sintomas do COVID-19 podem se estender como:

Perda do paladar;

Perda do olfato;

Redução do apetite;

Cansaço ou até mesmo a di�culdade para engolir.

„„

„

„

„

„

Segue algumas dicas que podem contribuir para reduzir os sintomas:

- Aumentar o fracionamento das refeições e reduzir o volume das porções 
(faça de 5 a 6 refeições ao longo do dia);
- Lembre-se do sabor dos alimentos antes de ingeri-los;
- Utilize temperos naturais (ervas finas, oréganos, cominho, açafrão, páprica entre outros

Uma sugestão prática é utilizar o sal de ervas nas receitas !

1/2 xícara
de sal

1/2 xícara
manjericão

1/2 xícara de
orégano

1/2 xícara
de alecrim

1/2 xícara
de salsinha

Bata tudo no liquidi�cador.
Guarde em um pote de vidro

bem fechado e use no lugar
do sal comum

 Não descuide
de sua saúde!
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Lave as frutas, verduras e legumes com . Depois utilize a água corrente
água clorada, conforme o passo a passo abaixo:

„„

Selecione as folhas e as 
partes boas do alimento

Lave todos os alimentos 
em água corrente

10
min

Coloque os alimentos de
molho por 10 minutos

em água clorada

Após os 10 minutos 
enxágue em água corrente 

um a um

Monte seu prato com as 
mãos e utensílios bem 

lavados

1 2 3

4 5

Monte o prato colorido com verduras e legumes. Não esquecendo dos
alimentos fonte de proteína (ovos, carne vermelha, frango, carne suína,
peixe, soja, feijão, tofu, lentilha, grão de bico entre outros.

Não ‘’pule’’ as refeições, planeje o tempo para dar à alimentação  o
espaço que ela merece.
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ATENÇÃO EM CASO DE 
DIFICULDADE PARA ENGOLIR

Se você teve sintomas mais graves do covid-19 pode haver cansaço e fraqueza
inclusive no momento da alimentação. O ato de engolir os alimentos, pode ficar 
prejudicado.

Muitos pacientes que precisaram ficar intubados podem ter alteração na voz,
ficando com a voz fraca, por causa de lesões nas cordas vocais causadas pelo
uso prolongado do tubo. Se as cordas vocais não se movimentarem adequa-
damente, além da voz fraca e rouca você poderá apresentar engasgos prin-
cipalmente com líquidos.  Assim o ato de engolir os alimentos precisa ocorrer 
de forma coordenada com a respiração, para evitar engasgos e manter o 
corpo hidratado do jeito certo.

Sinais de dificuldade para engolir:

Tosse ou engasto enquanto está comendo ou bebendo;

Mudança na qualidade da voz (voz com aspecto molhado ou como um gargarejo);

Presença de dor ou desconforto enquanto come ou bebe;

Sensação de alimento ou bebida parada na garganta durante a deglutinação 
ou de que entrou no lugar errado;

Saída de alimentos pelo nariz ou escorrendo pela boa;

Perda de peso ou recusa de alimentos sem explicação.

„

„

„

„

„

„
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PRATIQUE EXERCÍCIOS DIARIAMENTE, SEMPRE OBSERVANDO:

Comece devagar.

Realize os exercícios 2x por dia, durante 30 minutos cada vez.

Respire: inspire e expire profundamente entre cada repetição do exercício.

Beba água entre os exercícios.

Apenas aumente a intensidade caso você se sinta melhor e mais con�ante.

Aguarde pelo menos 1 hora após as refeições para iniciar os exercícios.

Não realize os exercícios caso esteja com febre, dor de cabeça intensa,  
“palpitações” e “coração acelerado”.

 Siga a escala de tolerância.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCÍCIOS
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EXERCÍCIO 1
2 SÉRIES DE 10 REPETIÇÕES

Sentado na cadeira, relaxe os ombros, 
coloque as mãos na barriga, sentindo o 
movimento de sua respiração. Puxe o ar 
bem fundo pelo nariz, “estufando” a barriga 
conforme o ar entra. Em seguida, solte o ar 
pela boca, “encolhendo” a barriga.

EXERCÍCIO 2
1 SÉRIE DE 10 REPETIÇÕES

Sentado na cadeira, puxe o ar pelo 
nariz até encher totalmente os pulmões 
enquanto eleva os dois braços esticados 
para frente. Em seguida, solte o ar 
lentamente pela boca, com os lábios 
semifechados enquanto abaixa os braços.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembre-se da escala de esforço,  
não ultrapasse o valor de 7  

durante a realização dos exercícios.

EXERCÍCIOS
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EXERCÍCIOS

ESCALA DE TOLERÂNCIA OU ESCALA DE BORG

 

 

É utilizada para avaliar a percepção de cansaço de um indivíduo, auxiliando
na realização de atividades físicas.

A utilização dela, torna seus exercícios mais seguros e a sua evolução
(aumento da intensidade) conforme sua tolerância.

É seguro realizar as atividades físicas quando você perceber que está
praticando esforços de no , segundo a escala:máximo 6 a 7

 

 

UTILIZE ESTA ESCALA SEMPRE!
ANTES, SURANTE E APÓS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES
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� EXERCÍCIO 3
1 SÉRIE DE 10 REPETIÇÕES

Sentado, com os braços esticados 
à frente e as palmas das mãos 
juntas, puxe o ar pelo nariz até 
encher os pulmões, enquanto 
afasta os braços, depois aproxime 
os braços, enquanto solta o ar 
pela boca.

EXERCÍCIO 4
1 SÉRIE DE 10 REPETIÇÕES

Em pé, com as mãos apoiadas na 
cadeira, �que na ponta dos pés e 
volte à posição original.

Lembre-se da escala de esforço,  
não ultrapasse o valor de 7  

durante a realização dos exercícios.

EXERCÍCIOS
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EXERCÍCIO 5
1 SÉRIE DE 10 REPETIÇÕES

Sentado, levante-se da cadeira �cando completamente de pé. 
Depois, sente-se novamente devagar. Se sentir necessidade, 
apoie-se em uma superfície estável.

Lembre-se da escala de esforço,  
não ultrapasse o valor de 7  

durante a realização dos exercícios.

EXERCÍCIOS
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DICAS PARA MANTER SUA
SAÚDE MENTAL DURANTE
A PANDEMIA
Ÿ Utilizar tecnologias como: 

celular, tablets, televisor para 
instalação de diferentes 
aplicativos, e outros.

Ÿ Realizar vídeo chamadas para 
familiares e amigos/rede social.

Ÿ Manter o equilíbrio ocupacional 
entre atividades diurnas e 
noturnas para uma correta 
higiene do sono.

Ÿ Dedicar tempo para 
conhecimento/aperfeiçoamento 
através de cursos on-line.

Ÿ Acessar materiais para realização 
de atividades signi�cativas: 
livros, cartas, revistas, livros de 
mandalas, caça-palavras, 
sudoku, respeitando os critérios 
de higiene.

Ÿ Utilizar atividades manuais que 
sejam 
signi�cativas/importantes, 
expressivas e lúdicas.

Ÿ Usar técnicas para relaxamentos 
como: ioga, meditação, 
alongamento.

Ÿ Dedicar o tempo livre para 
aprender algo interessante.
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DICAS PARA CONSERVAR
A SUA ENERGIA
 - Não prenda a respiração durante as atividades;

- Evitar puxar, levantar, dobrar, torcer e estender a mão, 
quando e onde for possível. Por exemplo: torcer roupas, levantar 
caixas pesadas.

- Empurre ou deslize os objetos sempre que possível, evite 
levantá-los.

- Ao  ou em lugares mais baixos, pegar objetos no chão dobre 
seus joelhos agachando-se , e não suas costas, para elevar o 
objeto.

X
¬
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