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Isolamento social

• O período de isolamento social será
todos nós. 

• Além das orientações amplamente divulgadas pela OMS e pelo • Além das orientações amplamente divulgadas pela OMS e pelo 
Ministério da Saúde, será necessária, também, a implementação de 
pequenas condutas que visem a preservação da nossa saúde física e 
mental, auxiliando-nos a lidar melhor com esse período de 
permanência em casa. 

 será uma experiência nova na vida de 

Além das orientações amplamente divulgadas pela OMS e pelo Além das orientações amplamente divulgadas pela OMS e pelo 
Ministério da Saúde, será necessária, também, a implementação de 
pequenas condutas que visem a preservação da nossa saúde física e 

nos a lidar melhor com esse período de 



Evitar o pânico 

• O medo e o pânico provocam ansied
produção de cortisol e outras substâ
Além disso, nossa ansiedade e nervosismo podem interferir no Além disso, nossa ansiedade e nervosismo podem interferir no 
comportamento da pessoa idosa sob nossos cuidados. 

• Manter-se informado e atualizado é importante, mas precisamos 
saber selecionar as informações. Afi
entra por nossa boca, mas também,
olhos. 

siedade que, por sua vez, aumenta a 
bstâncias depressoras da imunidade. 

Além disso, nossa ansiedade e nervosismo podem interferir no Além disso, nossa ansiedade e nervosismo podem interferir no 
comportamento da pessoa idosa sob nossos cuidados. 

se informado e atualizado é importante, mas precisamos 
. Afinal, digerimos não somente o que 
ém, o que entra por nossos ouvidos e 



Relaxamento

• Uma maneira prática para reduzir a ansiedade é a 
controlada. 

• Inspirar e expirar profunda e lentamente ajuda a oxigenar melhor o 
cérebro e auxilia no relaxamento. cérebro e auxilia no relaxamento. 

• Orienta-se fazer uma sequência de 7 respirações profundas em 
momentos diferentes do dia. 

• Uma dica: fazer sentado, com a coluna reta e as mãos sobre as 
pernas; e em diferentes momentos 
atividade (antes de uma leitura, por
assiste TV ou ouve uma música, etc. 

maneira prática para reduzir a ansiedade é a respiração 

e expirar profunda e lentamente ajuda a oxigenar melhor o 

fazer uma sequência de 7 respirações profundas em 

dica: fazer sentado, com a coluna reta e as mãos sobre as 
tos do dia: ao acordar, ao iniciar uma 
 por exemplo), durante o período que 

assiste TV ou ouve uma música, etc. 



Links
Músicas para relaxamento

Música instrumental

https://www.youtube.com/watch?v=b84Q

Música com sons de natureza

https://www.youtube.com/watch?v=fQvwNbj1hiI

Música relaxamento harpa, flauta, piano

https://www.youtube.com/watch?v=V6R8uiaMtb0

www.youtube.com/watch?v=b84Q-6PebsE

www.youtube.com/watch?v=fQvwNbj1hiI

Música relaxamento harpa, flauta, piano

www.youtube.com/watch?v=V6R8uiaMtb0



Manter a Rotina 

• Importante manter a rotina. Não viver como se todos os dias fossem 
um final de semana ou férias. Mante
refeições, dormir. 

• Trocar de roupas, se pentear, etc, m• Trocar de roupas, se pentear, etc, m
algo muito importante para o funcionamento do nosso organismo e, 
também, ajuda na orientação dos idosos com problemas cognitivos. 

Importante manter a rotina. Não viver como se todos os dias fossem 
anter os horários de acordar, higiene, 

, mesmo ficando em casa. A rotina é , mesmo ficando em casa. A rotina é 
algo muito importante para o funcionamento do nosso organismo e, 
também, ajuda na orientação dos idosos com problemas cognitivos. 



Administração do tempo livre: sugestão de 

atividades

• Diferentes tipos de atividades poderão nos ajudar a viver melhor os 
dias em casa, estimulando nossas ha
promovendo saúde e bem estar.

• Alguns autores afirmam que, mais q• Alguns autores afirmam que, mais q
a variedade de atividades realizadas. Isso pelo fato de atividades 
diferentes mobilizarem diferentes funções e demandas cognitivas e 
tal alternância promover maior flexibilidade mental. 

livre: sugestão de 

Diferentes tipos de atividades poderão nos ajudar a viver melhor os 
as habilidades intelectuais e criativas, 

ais que a intensidade, o importante é ais que a intensidade, o importante é 
a variedade de atividades realizadas. Isso pelo fato de atividades 
diferentes mobilizarem diferentes funções e demandas cognitivas e 
tal alternância promover maior flexibilidade mental. 



Passatempos 

Atividades manuais • Cuidar de plantas ou animais 

• Pequenos reparos em objetos 

• Costura, bordado, tricô, 

crochê... 

Atividades intelectuais • Caça-palavras, palavras 

cruzadas, jogos de sete erros cruzadas, jogos de sete erros 

• Leitura 

• Sudoku 

Atividades Criativas • Livros de colorir 

• Escrita (diário, biografia...) 

Cuidar de plantas ou animais 

Pequenos reparos em objetos 

Costura, bordado, tricô, 

palavras, palavras 

cruzadas, jogos de sete erros cruzadas, jogos de sete erros 

Livros de colorir 

Escrita (diário, biografia...) 



Cultura

Artes • Museus 

• Turismo 

• Documentários 

Língua • Exercitar alguma língua que já 

conhece 

• Aprender palavras novas • Aprender palavras novas 

Tocar instrumento musical/Canto 

. 

• Tocar instrumento 

musical/Canto

• Aprender/exercitar um 

instrumento 

• Aprender/exercitar canto 

Documentários 

Exercitar alguma língua que já 

Aprender palavras novas Aprender palavras novas 

Tocar instrumento 

Aprender/exercitar um 

Aprender/exercitar canto 



Atividades Recreacionais 

Jogos Baralho 

. Jogos de tabuleiro (dama, 

Xadrez...) 

. Cilada 

. Baralho de Letras (Pingo no i) 

Esporte . Assistir partidas/campeonatos Esporte . Assistir partidas/campeonatos 

pela TV 

Música/Cinema . Shows, Concertos, Filmes, Séries 

... 

Atividades Recreacionais 

. Jogos de tabuleiro (dama, 

. Baralho de Letras (Pingo no i) 

. Assistir partidas/campeonatos . Assistir partidas/campeonatos 

. Shows, Concertos, Filmes, Séries 



Atividades Ideológicas

Religião/Espiritualidade . Celebrações religiosas e 

espirituais (TV) 

. Práticas religiosas/espirituais 

pessoais 

. Leitura livros 

religiosos/espirituais/religiosos/espirituais/

Voluntariado . Atividades beneficentes e 

filantrópicas 

. Celebrações religiosas e 

. Práticas religiosas/espirituais 

religiosos/espirituais/filosóficosreligiosos/espirituais/filosóficos

. Atividades beneficentes e 



Sugestões de atividades 

• Algumas atividades que envolvem deslocamento e contatos sociais 
não serão possíveis no momento. Po
substituídas ou adaptadas graças aos recursos 
disponíveis atualmente. 

• Conversar com parentes e amigos pelo telefone e chamadas 
é uma atividade importante.

• Pela internet também é possível visitar 
países e muitas outras atividades.

de atividades 

Algumas atividades que envolvem deslocamento e contatos sociais 
o. Porém, várias atividades podem ser 

substituídas ou adaptadas graças aos recursos tecnológicos 

pelo telefone e chamadas de vídeo 

também é possível visitar museus, conhecer cidades e 



Links 
Museus no Brasil

Masp

https://artsandculture.google.com/partner/masp

Pinacoteca de São Paulo

https://artsandculture.google.com/partner/pinacotecahttps://artsandculture.google.com/partner/pinacoteca
sao-paulo

Museu Nacional de Belas Artes

https://artsandculture.google.com/partner/museu
artes

Instituto Inhotim

https://artsandculture.google.com/partner/inhotim

artsandculture.google.com/partner/masp

artsandculture.google.com/partner/pinacoteca-do-estado-de-artsandculture.google.com/partner/pinacoteca-do-estado-de-

artsandculture.google.com/partner/museu-nacional-de-belas-

artsandculture.google.com/partner/inhotim



Links
Museus no Mundo

Museu do Louvre – França 

https://www.louvre.fr/en/visites-en

National Gallery of Art – Londres

https://www.nga.gov/collection/highlights.htmlhttps://www.nga.gov/collection/highlights.html

Museus do Vaticano – Roma 

http://www.museivaticani.va/content
ogo-online.html

The Metropolitan Museum – Nova York

https://www.metmuseum.org/art/online

-ligne

www.nga.gov/collection/highlights.htmlwww.nga.gov/collection/highlights.html

tent/museivaticani/it/collezioni/catal

Nova York

www.metmuseum.org/art/online-features/met-360-project



Links
Tour Virtual (cidades)

Paris

https://www.360cities.net/image/virtual

São Paulo

http://visitesaopaulo.com/tour-virtual.asphttp://visitesaopaulo.com/tour-virtual.asp

Rio de Janeiro

http://riodejaneiro.arounder.com

Paraty

http://360total.com.br/parati-5/

Ouro Preto

http://eravirtual.org/ouro-preto/

www.360cities.net/image/virtual-tour-in-paris-france-the-world

virtual.aspvirtual.asp



Links 

Vídeos com sugestões de atividades e jogos

Terapia Ocupacional, estimulação cognitiva e oficina de

https://www.youtube.com/watch?v=4B3RXZ6gZ1E

Jogo de PalavrasJogo de Palavras

https://www.youtube.com/watch?v=T2fpyYJC2Z4

Site com vários vídeos sobre idosos

http://sou60.com.br/

Vídeos com sugestões de atividades e jogos

Terapia Ocupacional, estimulação cognitiva e oficina de jogos

://www.youtube.com/watch?v=4B3RXZ6gZ1E

https://www.youtube.com/watch?v=T2fpyYJC2Z4

sobre idosos


