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     Todos nós, independente de quem somos
e dos objetivos específicos de vida que temos,
sempre estamos em busca de algo em
comum: A Felicidade. E o que traz felicidade?
Dinheiro? Amor? Amigos? Viagens? Sucesso
profissional?
     Cada um desses itens pode te oferecer
momentos de felicidade sim. Mas não podem
isoladamente te levar a essa felicidade.
Podemos ter todo o dinheiro do mundo e não
termos saúde para desfrutar dele. Podemos
ter amor e amigos e estarmos em um estado
de depressão que não nos permita ver o valor
disso. 
   Para uma vida plena e o encontro da
felicidade em cada pequeno momento, é
preciso que encontremos o equilíbrio dos 4
pilares da nossa vida:  Saúde Física, Mental,
Emocional e Espiritual.

O que é ter uma vida plena
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     De repente, o mundo pareceu estar de
cabeça para baixo. Uma pandemia passou a
ameaçar nossas vidas e nada mais parece
seguro. Não é mais seguro sair de casa,
trabalhar, abraçar os que amamos, fazer
compras, nos reunir com os amigos e até
mesmo com os familiares que não moram
conosco. Tudo parece confuso e pela primeira
vez não temos mais o controle sobre o
amanhã.
     E agora? Como você está diante disso tudo?
Como tem lidado com isso tudo? Quem
você tem sido e quem você quer ser diante
dessa pandemia? É possível se livrar
de todo esse sofrimento?

Onde estou e 
para  onde quero ir
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Me conhecendo melhor
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     Para que possamos sair do estado de
sofrimento e nos tornar pessoas melhores,
precisamos saber identificar onde precisamos
melhorar. Reconhecer que não estamos bem e
em que setores da vida não estamos bem é o
primeiro passo e esse passo é fundamental. 
      Trago aqui um questionário para ser feito
por você que chamei de Questionário de
Autocuidado. Ele será divido nos quatro pilares
da saúde plena, com perguntas que abrangem
cada pilar para que, ao responder, você tenha
uma real noção de qual setor está em
desequilíbrio. 
     Vale ressaltar que algumas ações levam ao
equilíbrio de mais de um ponto, como por
exemplo, um sono adequado será importante
para o equilíbrio de todos os pilares,
principalmente o físico e mental. 
     Ao terminar o questionário e refletir sobre
os resultados, você estará preparado para
colocar em prática as ações que te ajudarão a
alcançar o equilíbrio e, subsequentemente,
uma vida plena, a despeito da pandemia ou de
qualquer outro problema que venha a surgir na
sua vida.



 • Você se considera uma pessoa saudável?
• Você se sente exausto fisicamente, com pouca
vitalidade?
• Você se sente fora de forma?
• Você se sente esgotado? Chegou no
seu limite?
• Você tem se alimentado bem? Está
fazendo alguma dieta? 
• Você tem se hidratado ou vem esquecendo de
tomar água adequadamente?
• Como você descreve sua relação com a
comida nesse momento? Tem comido mais por
ansiedade? Tem comido menos do que
o habitual?
• Você fuma, bebe ou usa drogas? Qual
a frequência? Essa frequência aumentou agora
com a pandemia?
• Você praticava atividade física
habitualmente? E agora, está conseguindo
praticar alguma?

Questionário de Autocuidado
Saúde Física
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 • Com quem você mora? Sozinho? Com
alguém de grupo de risco? 
•Você é do grupo de risco para gravidade
pelo covid 19?
Você perdeu alguém para  o coronavírus?
•Você trabalha e está precisando sair para
trabalhar?
•Você está levando o isolamento à sério?
•Você pensa o tempo todo na situação atual do
COVID 19?
•Você tem conseguido dormir bem atualmente?
Antes você dormia? Está tomando algum
remédio para dormir?
•Você se sente mais cansado durante o dia? Sua
necessidade de dormir aumentou?
•Você tem assistido a noticiários e
acompanhado de perto toda a situação atual
da pandemia, inclusive em redes sociais e
whatsApp?

Questionário de Autocuidado
Saúde Mental
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•Você tem divulgado notícias referentes a
pandemia nos seus grupos ou redes sociais?
•Você acha que essa atualização
quanto a pandemia tem importância na sua
vida? Tem contribuído para alguma mudança
benéfica na sua vida?
• O que você faz para relaxar? Tem feito algo?
•Você conhece a meditação? Já praticou?
•Você tem adotado alguma rotina dentro de
casa?
•Você tem conseguido fazer algum plano para o
futuro?
•O futuro te assusta? E o presente? Você tem
conseguido viver o presente? Um dia de cada
vez?

Questionário de Autocuidado
Saúde Mental
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•Quais os sentimentos que estão
predominando nesse período em você? O
medo está presente? Do que você tem medo
agora?
•Você costuma fazer algo para tentar afastar
sentimentos ruins?
•Você tem se irritado com as pessoas mais
facilmente? 
•Você tem pedido desculpa quando se irrita
desnecessariamente ou quando agride
alguém com palavras ou atitudes?
•Existe alguém que você não fala ou que
guarda ressentimentos? Alguém que te
magoou e você não conseguiu perdoar?
 

Questionário de Autocuidado
Saúde Emocional
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•Existe alguém que você magoou ou algo que
você fez e que não conseguiu se perdoar?
•Você tem uma boa relação com a sua
família? 
•Você tem amigos? Como tem se relacionado
com amigos e familiares nesse momento?
• Você tem dito para as pessoas que você
ama o quanto você ama e o quanto são
importantes para você? 
•Você tem praticado a gratidão?
•Você tem procurado ver notícias boas ou
fazer coisas que te tragam sentimentos
alegres?

Questionário de Autocuidado
Saúde Emocional
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•Você tem alguma religião?
•Você acredita em alguma força Superior?
Deus, Universo ou como quiser denominar
•Você está chateado com Deus pelo que está
acontecendo?
•Você se considera uma pessoa religiosa/
espiritualizada?
•Você costumar frequentar alguma igreja?
Como tem sido não poder frequentar mais?
Isso te enfraquece?
•Você tem crenças que o ajudam a lidar com
os problemas?
•Você tem tirado um tempo do seu dia para
realizar atividades como orações, leituras no
ramo espiritual/ religioso (Biblia, etc)?
 

Questionário de Autocuidado
Saúde Espiritual
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    Não existe pontuação mínima ou resposta
certa ou errada para esses questionários.   O
objetivo é que você se questione sobre tudo
que está acontecendo para tentar achar as
causas, tendo uma melhor percepção dos
possíveis desequilíbrios que estão ocorrendo. 
    A partir de agora, trago algumas dicas que
podem te ajudar nesse processo de
reequilíbrio, através de ações práticas pra
você implementar no seu dia a dia. 
     Nem tudo servirá para você. Temos uma
individualidade que devemos respeitar. Te
convido a tentar colocar em prática cada ação
e ir descobrindo o que será bom para você. 
     Nem sempre conseguiremos fazer essa
transformação sozinhos. Não precisa se
frustrar se não conseguir. O importante é
você perceber que precisa de ajuda e pedir
ajuda. Você é a pessoa mais importante da
sua vida. Não se esqueça disso. Você merece
toda a atenção e cuidado e vai conseguir
superar isso tudo.
 

Como interpretar esse
Questionário
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  Nosso corpo físico é nossa casa, nossa
moradia e cuidar desse nosso maior bem é
essencial. Se antes já era importante
cuidarmos da nossa saúde física, agora isso
tornou-se imprescindível. Precisamos estar
bem fisicamente para que nossa imunidade se
mantenha boa para que enfrentemos esse
novo vírus da melhor maneira possível. 
    Todos já têm conhecimento que as pessoas
que mais morrem ou ficam graves são aquelas
que possuem algum tipo de doença, como
Hipertensão, Diabetes, problemas cardíacos,
pulmonares, os tabagistas e as pessoas
Obesas. O vírus veio para nos mostrar o que já
devíamos saber: precisamos cuidar mais do
nosso corpo físico. 
      Mas, e se até agora não cuidei, devo me
desesperar? Se tenho alguma dessas doenças
vou ficar grave ou morrer? Calma... Não é bem
assim. Nunca é tarde para começar a cuidar do
seu corpo físico. Aproveite todo esse medo   e
transforme em energia para impulsionar a
transformação que você precisa.
 
 

Equilibrando a Saúde Física
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Equilibrando a Saúde Física
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  ATIVIDADE FÍSICA
 

• Se você já praticava, mantenha sua prática,
porém adaptando para atividades realizadas
dentro de casa.
• Dicas de App: Temos aplicativos no celular
que podem te ajudar como: Nike Training.
• Dicas Youtube: temos aulas no youtube
como: Alpha Fitness; Ketty Sato. 
• Dicas de lives no Instagram. Temos lives e
treinos sendo feitos no Instagram como no
@redealphafitness; @ camila_hirsch;
@lincolncavalcante
• Se não praticava atividade física tente
apenas se movimentar um pouco com
atividades simples como: 
 -  Alongamento
- Caminhar dentro da sua própria casa,
mesmo que ela seja pequena. Marca 30
minutos a 1 hora por dia, coloca um tênis e
começa a caminhar. 
-Se não tiver problemas articulares e puder
fazer atividade com impacto, uma boa
sugestão é o famoso polichinelo
 



 ALIMENTAÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO
 

• Procure manter uma alimentação saudável
para fortalecer sua imunidade
• Inserir frutas, verduras e legumes na sua
alimentação
• Evitar açúcar, refrigerantes e bebidas
alcóolicas
•Preferir grãos integrais
•Aumentar a ingestão de água 
•Evitar fast-food, como pizzas, hamburger, etc
•Tomar em jejum mistura de meio limão +
água + 20 gotas de própolis + 1 colher de café
rasa de cúrcuma
• Vitamina D:15 minutos de sol por dia (pode
ser na janela de casa ou quintal se houver). Se
não estiver tomando sol, pode tomar
vitamina D 50.000ui uma vez na semana
nesse período de pandemia

Equilibrando a Saúde Física
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Equilibrando a Saúde Física
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 SONO
 

O sono tem papel fundamental na nossa
saúde física e mental. Para um sono
adequado, seguem algumas dicas:
 

• Tentar deitar sempre no mesmo horário, de
preferência até as 22h devido a produção de
melatonina nesse horário 
• Apagar as luzes, desligar televisão e manter
o celular distante da cama
• Tentar fazer a última refeição no mínimo 1
hora antes de deitar. 
• Evitar tomar muito líquido após as 18h para
não ter vontade de fazer xixi toda hora
• Colocar um despertador não tão perto da
cama e com uma música suave e agradável
para te acordar sem susto. E tenta acordar
todos os dias no mesmo horário para que seu
organismo se adeque a esse ciclo de dormir e
acordar na mesma hora
• Fazer meditações ou práticas de
relaxamento para dormir disponíveis no
YouTube ou em app de meditação, tais como:
Vivo Meditação; Medite.se



      A Saúde Mental é outro pilar fundamental
para uma vida plena. Desde que lembramos
de quem somos, nós pensamos. E esses
pensamentos costumam estar ligados ao
passado ou ao futuro e costumam ser as
causas do nosso sofrimento. E nossos
pensamentos criam o que vivemos. 
    O desequilíbrio mental pode levar a
quadros de ansiedade e depressão, que
podem ser condições muito graves. Mas não
se desepere. O lado bom disso tudo é que
podemos aprender a gerenciar esses
pensamentos, mudando assim as palavras,
ações e emoções decorrentes desses
pensamentos. Podemos mudar toda uma
vida com uma mente equilibrada. 
  Seguem algumas dicas que podem te ajudar
a conseguir esse equilíbrio.

Equilibrando a Saúde Mental
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 MINDFULNESS
 

Consiste em uma técnica de atenção plena,
que leva a um estado mental voltado para
vivenciar integralmente o momento presente.
Abaixo apresento algumas técnicas:
 

•Caminhada meditativa: caminhe devagar e
atento a tudo que seu corpo precisa fazer
para possibilitar que os passos ocorram.
Observe como seus pés tocam o chão e como
o peso do seu corpo passa de uma perna
para outra durante a caminhada. Note como
seus joelhos e tornozelos se movimentam
para que a caminhada ocorra.
 

•Alimentação meditativa: concentre-se no
alimento que irá ingerir, sua forma, seu
cheiro, suas cores. Toque-o e depois coloque-
o na boca. Mastigue bem devagar e repare
com calma no seu sabor. Só engula depois de
mastigar bastante ao ponto de ele se tornar
uma “papa”. 
 

Equilibrando a Saúde Mental
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 MINDFULNESS
 
 

• Viver o Presente: tente estar presente em
tudo que fizer. Se conversar com alguém,
ofereça toda a sua atenção a isso. Ao tomar
banho, observe o ato do banho como um
todo. Pensamentos outros sempre surgirão.
Mas reconheça-os e deixe-os ir. Volte então
para seu estado de atenção plena para o
presente.
 
 

TÉCNICAS RESPIRATÓRIAS
 

Sente-se com a coluna ereta, podendo ou não
apoiar suas costas conforme preferir, e
coloque um despertador para inicialmente 5
minutos e depois com o costume da prática,
passe para 10 minutos
 
 
 

Equilibrando a Saúde Mental
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TÉCNICAS RESPIRATÓRIAS
 

• Observando sua respiração: feche os olhos e
concentre-se na sua respiração. Observe se
seu tórax se movimenta ou se é seu abdome
ou os dois. Observe se ela está superficial
ouprofunda, devagar ou rápida. Quando
inspirar pensa na palavra “entrando” e
quando expirar pensa na palavra “saindo”.
Faça isso até o despertador tocar. 
 

• Técnica 4-4-6-2: durante a inspiração conte
até 4, depois segure o ar e conte mais 4
segundos. Em seguida expire, soltando o ar
contando até 6 e depois segure por 2
segundos. Reinicia a contagem inspirando e
expirando.
 
 

Equilibrando a Saúde Mental
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MEDITAÇÃO GUIADA
 

A meditação guiada consiste em você fechar
seus olhos, manter sua coluna ereta e ouvir
instruções/palavras e seguir os comandos
dados.  
 

•Dicas de aplicativos: Medite.se; Vivo
Meditação; Meditopia.  São aplicativos que
podemos baixar no celular para meditarmos
 

•Dicas de canais do Youtube com meditações:
Yoga Mudra; Tadashi Kadomoto; Jonas
Masetti; 
 

•Dicas de Instagram que oferece lives com
meditação diária: @tadashikadomoto
 

Equilibrando a Saúde Mental
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PRÁTICA DE YOGA
 

Auxilia no equilíbrio da saúde física e mental
•Dicas de aulas no YouTube gratuitas: Pri Leite 
•Dicas de Instagram com aulas de Yoga
diárias:@yogaemmovimento;
@redealphafitness
 

DETOX DE NOTÍCIAS RUINS
 

• Se possível, evite assistir a noticiários e a
acompanhar notícias ruins em grupos e redes
sociais. Se julgar importante essa atualização,
escolha apenas um momento do dia para
essa atualização e o faça no horário
predeterminado. 
 

•Evite difundir as notícias ruins que receber,
principalmente se não souber quanto a
confiabilidade da fonte. O ideal é não
difundir. Vamos quebrar esse ciclo de pânico!

Equilibrando a Saúde Mental
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        A Saúde Emocional diz respeito ao
nossos sentimentos e a forma como reagimos
em diferentes situações, sendo altamente
influenciada pela Saúde Mental. É comum que
consigamos obter o equilíbrio Emocional ao
equilibrarmos nossa mente. E o oposto
também pode ocorrer. Sentimentos positivos
podem modificar e liberar pensamentos
negativos que estejam fortemente arraigados.
    Nossas emoções também estão
relacionadas com as situações que vivemos
no passado e com a relação que nós temos
com o nosso Eu. 
    O desenvolvimento do Amor Próprio, a
prática do Perdão e a Autoaceitação são de
extrema importância para que atinjamos o
equilíbrio Emocional.   Seguem algumas dicas
de práticas que podem ajudar você a
encontrar esse equilíbrio!

Equilibrando a
 Saúde Emocional
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GRATIDÃO
 

A expressão da gratidão tem sido
reconhecida como uma ação capaz de
promover benefícios físicos, psicológicos e
emocionais. Ajuda na redução do estresse
emocional, redução da pressão arterial,
melhora do sistema imunológico, qualidade
do sono, dentre outros benefícios. Vamos
aproveitar esse momento para praticá-la? 
 

•Escolha um caderno, agenda ou junte
algumas folhas de papel para ter como seu
diário da Gratidão.
•Tire um momento do seu dia, diariamente,
para escrever sobre algo da sua vida pelo
qual você é grato. Escreva o que e porque é
grato.

Equilibrando a
 Saúde Emocional

22



 
 

GRATIDÃO
 

 •Agradeça desde coisas materiais que você
tem, até as pessoas, lugares, experiências e
situações que te fizeram/fazem feliz. 
•Não esqueça de agradecer por quem você é
e por suas habilidades, pelo seu corpo e por
tudo que ele é capaz de fazer. 
•Ao fim de cada semana, reveja todas as
anotações da semana, revivendo com amor
cada momento de gratidão.
 

VISUALIZAÇÃO
 

A prática de visualizar imagens positivas é
uma poderosa ferramenta para relaxamento,
manejo do estresse, colaborando, ainda, para
resiliência. Essa é a hora de você usar sua
criatividade e imaginar tudo de melhor, tudo
o que deseja, enchendo essa prática de amor
e intenção. Visualize e sinta como se já
estivesse acontecendo.   Seguem alguns
exemplos de visualizações:

Equilibrando a
 Saúde Emocional
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VISUALIZAÇÃO
 

• Imagine primeiramente que o planeta Terra
está sendo envolvido por uma luz dourada e
que todo o mal está saindo dele como uma
fumaça preta que evapora para o Universo. A
partir de então visualize uma onda de luz azul
passando por todas as pessoas e todos os
lugares, preenchendo de amor, paz, saúde,
compaixão e vitalidade todos os seres desse
planeta.
 

• Sempre que precisar sair de casa, imagine
que está sendo protegido por uma luz
dourada e mentalize três vezes : “Eu estou
com a minha imunidade altamente ativada e
saúde plena” 
 

•Imagine como você quer estar quando tudo
isso acabar, onde você quer estar e com
quem quer estar. Imagine-se abraçando as
pessoas que ama e sorria com os lábios e
com o coração.

Equilibrando a
 Saúde Emocional
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VERBALIZAR O AMOR
 

• Aproveite para dizer as pessoas o quanto
você as ama. Esse é o momento de
propagarmos o nosso amor. Separe um
momento do seu dia para ligar ou mandar
mensagens para as pessoas que você ama e
externalize esse amor. Pergunte como elas
estão e demonstre que você se importa. 
 

PRATICAR O PERDÃO
 

O perdão opera milagres em nossas vidas.
Talvez você não queira ou não esteja pronto
para perdoar. Mas entenda que o perdão não
é sobre desculpar o outro  e sim sobre deixar
ir, sobre se libertar do ressentimento. Você
não precisa saber perdoar, mas se fizer a
tentativa, pode se surpreender com os
resultados.

Equilibrando a
 Saúde Emocional
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PRATICAR O PERDÃO
 

•Reflita se há algo ou alguém que te magoou
e não conseguiu perdoar ou que você tenha
magoado. Ao pensar nisso, provavelmente os
sentimentos que virão não serão bons. Que
tal mudar isso agora?
•Reflita sobre isso e tente tomar uma atitude.
Pode ser uma mensagem pedindo perdão ou
uma mensagem de carinho para quem te
magoou. 
•Também é importante refletir se há algo pelo
qual você não se perdoou. O auto-perdão é
essencial para sua saúde emocional. Não seja
tão rígido com você mesmo. Não somos
perfeitos e sempre é tempo de recomeçar.
Olhe-se no espelho e diga: eu me amo e me
perdôo pelo que fiz ou falei. 
•Caso não consiga perdoar ainda, não se
cobre por isso. Em uma semana reflita e tente
novamente. Dê tempo ao tempo, mas não
deixe de se questionar e tentar.

Equilibrando a
 Saúde Emocional
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DIFUNDIR NOTÍCIAS E ATITUDES BOAS
 

Seja você um propagador de boas notícias.
Notícias boas são capazes de transformar
sentimentos e pensamentos ruins.  
 

• Dicas de intagram com boas notícias para
você seguir: @sonoticiaboa; @minutogentil 
@razoesparaacreditar
 

• Pense em uma maneira de ajudar ao
próximo: Pode ser com um pequeno gesto, tal
como se oferecer para fazer compras para
um vizinho do grupo de risco, caso você
possa fazer isso. Perguntar se seus vizinhos
ou amigos precisam de comida. Ajudar com
palavras de otimismo, ou simplesmente ouvir
o outro. Existem inúmeras formas de ajudar e
tenho certeza que irá descobrir alguma.

Equilibrando a
 Saúde Emocional
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Estar conectado com uma Força Superior
pode ser essencial no enfrentamento de
problemas e do sofrimento e há evidências
científicas de uma associação entre a
espiritualidade e religiosidade com a
qualidade de vida e redução de mortalidade.
Seguem algumas formas de fortalecer sua
saúde espiritual:
 

PRECE/ORAÇÃO
 

A prece é uma forma de conexão com o Ser
Superior, o Divino. E uma prática importante
para o equilíbrio espiritual nesse momento de
tantas incertezas. Entregar a Deus e confiar
no que não podemos controlar é uma das
manifestações  do que chamamos de Fé. 
 

•Tente colocar na sua rotina um momento do
dia (ou mais de um) para fazer a sua prece
 

•A prece de cada um vai ser individualizada
baseada nas suas crenças e seu modo de se
conectar com o Divino.

Equilibrando a
 Saúde Espiritual
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PRECE/ORAÇÃO
 

•Tente acrescentar na sua prece o
agradecimento pelo momento presente e
também pelo futuro, mesmo que seja
desconhecido. 
 

MEDITAÇÃO
 

Além de usada para o equilíbrio mental,
também é uma prática para o equilíbrio
espiritual. Escolha um horário do dia (ou mais
de um) para realizar sua meditação
diariamente.
 

AUTOAFIRMAÇÕES
 

O equilíbrio espiritual, além da conexão com
o Divino, consiste na conexão com o seu Ser
Interior. Ler em voz altas autoafirmações
pode ser uma boa prática para atingir essa
conexão. Essa prática também é importante
para o equilíbrio mental e emocional

Equilibrando a
 Saúde Espiritual
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AUTOAFIRMAÇÕES
 

• Escreva algumas afirmações com relação a
quem você é, o que você se compromete a
fazer e quem você se compromete a ser.
 

• Leia todos os dias pela manhã em voz alta
para não esquecer o quanto você é
importante e como você também é capaz de
mudar o mundo quando muda o que tem
dentro de si.
 

•Compartilharei com vocês algumas das
minhas autoafirmações para que possam se
inspirar
 

Equilibrando a
 Saúde Espiritual
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AUTOAFIRMAÇÕES
 

• Estou pronta para receber do Universo
todas as transformações necessárias para
que eu me torne um ser humano melhor. Sei
que tudo que acontece a todo momento em
minha vida é sob a permissão de Deus e tudo
sempre ocorre para um Bem-Maior. 
 

•Medo e preocupação são uma cilada da
minha inteligência e imaginação. Sempre
cultivarei pensamentos positivos e que
inspirem confiança. 
 

• Me comprometo a irradiar amor, confiança,
segurança e fé diante de pessoas ou
momentos de medo, insegurança e falta de
esperança
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     Espero ter conseguido passar para vocês,
através desse guia, a importância de nos
conhecermos melhor e de buscarmos o
equilíbrio da nossa saúde como um todo.  
     Como disse anteriormente, temos que
buscar o que é melhor para cada um de nós,
de forma individualizada e nem sempre
conseguiremos fazer isso sozinhos. Se esse
for o caso, não deixe de pedir ajuda. Acredite
que você é importante e sempre é tempo de
recomeçar e se reinventar. 
 
 
 
 
 
 
Com carinho,
 

          Dra Thayanna Radiche
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