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CONVIVÊNCIA EM CASA 

Dicas para a família lidar com o estresse e os conflitos 

 

Junto e misturado 
 

A interação social é necessidade primária dos seres humanos. A convivência 

familiar, para além de ser um direito, é extremamente importante para o 

desenvolvimento afetivo, social e cognitivo de todos os integrantes. Sabendo que 

a forma mais natural de regular-se emocionalmente é no contato com o outro, 

então o primeiro recado é: mantenha-se em casa, mas não fique só! 

Procure agrupar-se com aqueles que habitam com você ou com colegas, amigos 

e pessoas queridas, através das tecnologias digitais. Chamadas telefônicas, 

conversas pelo WhatsApp, videochamadas, jogos online, lives interessantes, 

chats e fóruns, ou mesmo trocar aviõezinhos de papel com a vizinhança e fazer 

telefone sem fio na sala de casa com a família! Seja como for, procure não 

alimentar solidões. 

 

O mundo muda, a gente muda também! 

Se você ou as pessoas que moram com você estão em estado de alerta, 

percebem preocupações, medos e estresse mais intensos, sentem dificuldades 

de concentração e têm sensação de não estar no controle da própria vida, é 

importante saber que isso é esperado para tempos de crise, incertezas e 

mudanças tão rápidas e intensas. Essas podem ser reações naturais a uma 

situação anormal. Mas mantenham-se atentos às necessidades de cuidados em 

saúde caso não consigam lidar com esses desafios dentro da rede familiar e 

social!  

 

Dicas para reduzir o estresse em casa 

1º Procure aceitar e acolher suas emoções, sensações e pensamentos, elas 

fazem parte de você nesse momento; 

2º Busque pessoas de sua confiança para conversar sobre o que sente e pensa; 

3º Mantenha-se em contato com pessoas significativas para você, mesmo que 

virtualmente; 

4º Se disponibilize, quando possível, para escutar e acolher as pessoas que 

estão ao seu redor; 

5º Procure não se comparar. Cada pessoa, cada membro da família tem seus 

recursos e vulnerabilidades, então é importante respeitar o tempo e as formas 

de enfrentamento possíveis para cada um.  

6º  Use estratégias de cuidado que trazem estabilidade emocional para você e 

compartilhe com as pessoas ao seu redor. Dormir o suficiente, alongar-se, 

buscar meditação, leituras, exercícios de respiração, etc. 
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7º Quando possível, participe de movimentos compartilhados, como as ações 

solidárias ou de cuidado familiar e comunitário que diminuam a sensação de 

solidão e aumentem o pertencimento social; 

8º Evite o uso do tabaco, álcool ou outras substâncias para lidar com as 

emoções; 

9º Informe-se a partir de fontes confiáveis de informação e delimitar o tempo de 

ler ou ouvir notícias por dia. Desconfie sempre de manchetes catastróficas ou 

milagrosas! 

10º Cultive momentos de descontração em casa, com humor, compartilhamento 

e afeto. 

11º Que tal lançar mão de estratégias lúdicas e interativas, neste momento? 

Seguem algumas dicas que podem aproximar os integrantes da casa e ajudar a 

manter a relação familiar saudável e harmoniosa:  

• Jogo de tabuleiro; 

• Jogo de regra; 

• Cruzadinhas; 

• Jogo de Cartas; 

• Assistir a um filme (fazer uma sessão cinema); 

• Maratonar série (escolha uma que agrade a todos e que vocês possam 

interagir); 

• Jogo de Mímica; 

• Jogo de Perguntas e Respostas;  

 

Essas atividades estimulam o nosso cérebro, descontraem dinamizam o dia e 

possibilitam a interação. Então, utilize-se desses e de outros meios para manter 

uma convivência familiar interativa e dinâmica.  

 

Dialogar em tempos desafiadores 

 

A convivência, o compartilhamento de espaços e de tarefas de forma intensa e 

duradoura pode reduzir a sensação de autonomia e de privacidade e aumentar 

o estresse. Nesse contexto podem emergir conflitos antigos guardados “debaixo 

do tapete” ou podem surgir novos atritos, divergências e incômodos que 

dificultem a convivência e o diálogo.  

É importante lembrar que conflitos são inerentes a dinâmica familiar, pois 

tendemos a discutir mais com pessoas que são importantes em nossa vida. 

Portanto, não há uma só família que não seja visitada por eles! Pequenos atritos 

podem se transformar em oportunidade para resolução de problemas, estreitar 

laços e esclarecer situações mal resolvidas. Porém quando não manejados de 

maneira adequada, conflitos brandos, como um pequeno desentendimento, 

podem evoluir para situações graves ou mesmo culminar em episódios de 

violência doméstica. 
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Neste sentido, como medida educativa e preventiva, seguem algumas dicas que 

podem ajudar a reduzir o tamanho e o impacto dos conflitos: 

1. Procure evitar estratégias improdutivas, como: se exaltar, gritar, expor as 

pessoas, abandonar a conversa ou sair do local enquanto o outro fala. 

Elas tendem a prolongar o conflito ou agravá-lo e a gerar desgaste físico 

e emocional entre as partes envolvidas.  

2. Busque utilizar estratégias consideradas construtivas, como colocar-se no 

lugar do outro, escutar de forma atenta e sem interrupções, manifestar 

apoio e afeição, fazer pedidos de desculpas e dar explicações que 

esclareçam sobre os problemas vivenciados. 

3. Tente evitar ações por impulso, “não emoção”. Procure respirar, se afastar 

um pouco e esperar a calma chegar para pensar melhor sobre a situação 

e iniciar um diálogo. 

4. Procure não esperar que o outro adivinhe o que você está pensando ou 

sentindo: tente formular em frases simples para você e depois pense no 

que é essencial expressar ao outro para que compreenda com clareza 

seu ponto de vista. 

5. Identifique “o terreno” para abordar o assunto: como, com quem, onde e 

quando falar. Identifique suas expectativas para a resolução do conflito, 

mas procure estar aberto ao que ocorrer; 

Nas conversas difíceis: 

• Certifique-se de que tem a atenção do outro no momento e de que a 

probabilidades de ser interrompido/a é pequena; 

• Procure usar frases na primeira pessoa. Fale por si: sobre o que sente e 

como o que ocorre te afeta; 

• Procure expor um problema de cada vez e tente verbalizar o que for 

importante para a resolução do conflito no presente; 

• Procure evitar expressões que generalizam o comportamento das 

pessoas: “Sempre sou eu que faço tudo” ou “Você nunca ajuda”; 

• Ao longo da conversa, verifique o que o outro compreende do que você 

diz e aproveite para rever equívocos da comunicação; 

• Mesmo que desperte em você sentimentos negativos, procure na medida 

do possível respeitar a fala do outro, escutando em silêncio, sem críticas 

ou interrupções.  

• Além de expor o problema, procure expressar o que você espera de 

mudanças ou possíveis soluções. Permita que o outro de ideias e 

exponha também suas expectativas. 

Importante ressaltar que mesmo seguindo esses e outros cuidados de uma 

comunicação consciente, não se pode garantir os rumos de um diálogo ou a 

resolução de um problema.  

Mas é certo que buscar desenvolver habilidades para a resolução de conflitos 

pode ajudar a: 

• Evitar que os conflitos aumentem;  

• Fortalecer as relações; 
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• Esclarecer os mal-entendidos e ressentimento; 

• Encorajar para a resolução de outros conflitos pendentes; 

• Abrir espaço para conhecer a si e ao outro. 

 

Isolamento social e relações abusivas 

 

Neste cenário de isolamento social, tem trazido um dado de vulnerabilidade que 

chama atenção de profissionais da área, que é o aumento das relações abusivas 

traduzidas em violência doméstica no âmbito de algumas famílias.  Neste 

período em que abusador e vítima tem permanecido mais tempo no mesmo 

espaço, e isolados dos serviços de acolhimento destas denúncias, vem 

causando preocupações de como estas relações têm sido  desenvolvidas dentro 

dos lares.  

As tensões provocadas pelo contexto de pandemia, têm agravado o convívio em 

famílias onde há reincidência nos padrões de relações permeadas por ações 

agressivas.  

Essas relações podem não acontecer no seu seio familiar, mas pode estar 

ocorrendo com algum vizinho ou alguém que você conheça. Diante  deste olhar, 

faz- se necessário estar alerta para tais ocorrências e acionar os meios 

institucionais disponíveis para  atender a estes casos. 

Neste momento, é importante praticar a empatia. 

 

Meios que você pode contar neste momento:  

 Ronda Maria da Penha Feira de Santana: 75 3626-9889/ 75 991219062 

(WhatsApp)/ 75 98164-1595/190/ 180 

 

Lembrando sempre que:  a culpa nunca é da vítima ! 

 

Comportamento alimentar dentro dos lares em período de distanciamento 

social 

 

De acordo com o Ministério da Saúde, a única estratégia reconhecida até o 

momento para prevenir a infecção pelo coronavírus é evitar a exposição ao vírus 

e as pessoas devem ser aconselhadas a adotarem hábitos de convivência 

voltados para essa prevenção. 

O modo de transmissão do vírus ainda não foi totalmente esclarecido. Acredita-

se que seja transmitido por meio de contato e gotículas que se formam quando 

uma pessoa infectada fala, tosse ou espirra ou aerossóis - nos casos de 

realização de procedimentos que gerem aerossóis. 

A transmissão pode ocorrer pessoa a pessoa ou a curtas distâncias. Entretanto, 

transmissões por via fecal-oral foram relatadas e evidências recentes sugerem 

que esse mecanismo não pode ser descartado. 
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As medidas de higiene são cruciais e nestes momentos de crise, mas 

alimentação assume um protagonismo tão grande que pode levar a compras 

irresponsáveis e individualistas, aumentando o desperdício em nossas 

residências.  

Diante deste momento de tensão, listamos algumas ações que podem ser 

tomadas dentro de nossos lares para darmos o devido valor a este item tão 

essencial: o alimento. 

1) Seja responsável com coletivo e compre somente o necessário 

Não esvazie as prateleiras do supermercado. Perante a este contexto de crise, 

esta é uma questão primordialmente ética e básica para a manutenção de um 

coletivo saudável! 

2) Estejam atentos aos prazos de validade 

Um grande estoque de produtos perecíveis só vai aumentar a quantidade que 

irá para o lixo. Frutas, hortaliças e legumes precisam ser comprados dentro de 

uma lógica de consumo de curto prazo. Para itens industrializados, precisamos 

estar atentos às datas indicadas pelos fabricantes. 

3) Avaliar o agregado familiar e o comportamento de consumo da casa ajuda na 

organização de uma boa lista. Faça sempre aquele double-check na dispensa 

para a avaliar a quantidade que ainda está disponível e anote exatamente o que 

é necessário comprar. Vale também perguntar em casa o que as pessoas 

desejam ou tem vontade naquele momento. Quando já estiver no supermercado, 

organize seu trajeto: pegue primeiros alimentos não perecíveis e deixe para o 

final os que pedem refrigeração. 

4) Armazenagem não é vantagem, mas é um mal necessário 

Uma armazenagem correta fará com que seus alimentos durem mais e, além de 

evitar o desperdício, também farão uma grande economia no final do mês. 

Alguns produtos precisam ser armazenados separadamente: algumas frutas e 

legumes – como bananas, tomates e maçãs – produzem um gás chamado 

etileno à medida que amadurecem e devem ficar separados de outros itens. 

Tente armazenar esses produtos separadamente de outras frutas e legumes, 

caso contrário, eles amadurecerão mais rapidamente. 

Existem vegetais que não gostam do frio: Alguns vegetais – como abóbora, 

pimentão, abobrinha – são sensíveis ao frio e, portanto, ficam melhor fora da 

geladeira. Os tomates em particular perdem um pouco de seu sabor quando 

refrigerados; portanto, a menos que já estejam muito maduros, o ideal é mantê-

los em um local fresco e seco em sua cozinha. 

Certos produtos sobrevivem melhor na geladeira: Couve-flor, brócolis, cenoura, 

repolho, alface, rabanete, aspargo e espinafre são mais felizes na geladeira. 

Coloque- os em um saco plástico perfurado e guarde-os no compartimento de 

vegetais. 

Alguns vegetais não gostam da luz: É melhor armazenar batatas e cebolas em 

um local escuro, fresco e seco – mas não na geladeira. 
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5) Não existe fruta feia: existe um alimento bom 

Fique atento e diferencie um alimento com pequenos defeitos de produtos 

realmente estragados. Consistência e cheiro ajudam-nos nesta tomada de 

decisão. Faça esta análise na compra e também em casa antes de jogar algo no 

lixo! 

6) O primeiro que entra é o primeiro que sai 

Este termo, da área de logística, pode muito bem ser aplicado na sua geladeira 

e dispensa. Fique atento e posicione na frente os produtos que estão mais 

próximos do vencimento. Isso evita que produtos com prazo de validade mais 

alongado sejam consumidos antes daqueles que já possuem vencimento 

próximo. 

7) Congele, Recupere, Transforme! 

Congele: Comprou demais? Uma viagem inesperada surgiu? Aquele jantar foi 

desmarcado? Se perceber que não vai usar frutas e legumes a tempo, leve-os 

ao freezer e utilize quando puder.  

Sobrou? Congele também!  

Recupere: Sabe aquelas folhas murchas, mas que ainda continuam próprias 

para consumo? Elas podem voltar a um bom estado com uma rápida imersão 

em água com gelo. 

Transforme: Oh, essas bananas estão quase a passar do ponto! Esses tomates 

já estão maduros demais para uma salada! Dê nova vida aos seus alimentos: 

transforme-os em doces, compostas e molhos prontos. 

8) As sobras de hoje, são o prato principal de amanhã 

Aproveite sobras e aparas das refeições que, desde que sejam mantidas em 

condições seguras, até o próximo preparo podem tornar-se pratos deliciosos. 

Aquela carne assada do domingo pode virar um croquete ou pode ser recheio 

de uma torta; o arroz vira um delicioso bolinho, arroz de forno; o feijão agora vai 

se chamar tutu e assim seguimos transformando, e nunca desperdiçando! 

9) E que tal falarmos em alimentação integral? 

A internet tem uma infinidade de sites que ensinam como aproveitarmos os 

alimentos de forma integral. São talos que se transformam em ingredientes do 

pão, cascas que viram pastas e doces deliciosos. Os benefícios aqui vão desde 

a redução do desperdício até uma alimentação mais saudável visto que muitos 

destes “restos” contém grandes quantidades de nutrientes. 

Confira este livro de receitas do SESC: 

https://mesabrasil.sescsp.org.br/media/1016/receitas_n2.pdf 

 

10) Cuidado com o que consomem, compartilhamento de utensílios e reforço às 

medidas de higiene.Lavar as mãos com frequência com água e sabão é crucial. 

Você sabe lavar as mãos? Veja um passo a passo: 

Use a quantidade de sabão suficiente para que a espuma cubra toda a superfície 

das mãos (lembre-se de tirar os anéis); Dedique 15-20 segundos só no ato de 

esfregar. Não precisa ficar contando, cante o “Parabéns a você” ; por duas vezes 

que dá o tempo certinho; O ritual completo deve durar cerca de 50 segundos; 
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Capriche na limpeza do espaço entre os dedos; esfregue também o dorso e o 

punho; Seque com toalha descartável (em ambientes coletivos); Se a torneira 

não for automática, use a tolha de papel para fechá-la, ou lave também a torneira 

antes de lavar as mãos; Vale também ter sempre à mão álcool gel para fazer a 

limpeza. 

Evitar o consumo de produtos animais crus ou mal cozidos e manusear carne 

crua ou leite com cuidado, de acordo com as boas práticas usuais de segurança 

alimentar. 

Não compartilhar itens/materiais com outras pessoas do mesmo ambiente, como 

copos, talheres, toalhas de banho e de rosto, canetas, telefones, etc. 

Para a desinfecção de superfícies, mesa ou balcões onde o alimento será 

manipulado, pode-se utilizar preparações à base de etanol (entre 62-71%), 0,1% 

de hipoclorito de sódio (equivalente a uma colher de sopa de água sanitária/L de 

água). 

Ao chegar das compras troque a embalagem original dos produtos ou as 

higienize com álcool gel a 70%. Vegetais para serem consumidos crus devem 

ser lavados em água corrente e também 0,1% de hipoclorito de sódio 

(equivalente a uma colher de sopa de água sanitária/L de água) para 

desinfecção, deixando em imersão por 15 minutos e posterior enxague. 

 

O momento pede atenção, pede ações individuais que refletem positivamente no 

coletivo. Pede também consciência e uma reavaliação em nossos hábitos. 

Nestes dias de home-office, de maior tempo em casa, atentem-se também para 

o desperdício e dê o devido valor a este bem tão essencial que é a alimentação 

 

Condutas de Saúde 
 

Como proceder diante de caso confirmado de Covid-19 em casa? 

O distanciamento social e, por via de consequência, o isolamento domiciliar têm 

exigido novos posicionamentos de todos nós, sobretudo, para a preservação da 

nossa saúde e da saúde dos demais membros de nossa comunidade.   

Mas, o que fazer diante de um caso confirmado de Covid-19 dentro da nossa 

casa? 

Separamos algumas dicas, disponibilizadas pelo Ministério da Saúde e pela 

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, para ajudá-los a conviver com a 

doença e, ao mesmo tempo, resguardar a saúde do paciente e dos demais 

membros da família. 

 

Conduta adequada para a pessoa acometida pela Covid-19 

·         Utilizar máscara o tempo todo, cobrindo boca e nariz, inclusive, para a 

realização de atividades domésticas, quando estas forem indispensáveis; 

·         Lavar as mãos, frequentemente, com água e sabão; 
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·         Quando utilizar o banheiro, limpar o vaso, a pia e demais superfícies com 

água sanitária ou álcool a 70%, para a desinfecção do ambiente. 

 

Conduta adequada para todos os moradores da casa 

·         Todos os demais moradores devem ficar em isolamento por 14 dias; 

·         Caso outra pessoa da casa inicie sintomas leves, esta deve reiniciar o 

isolamento por outros 14 dias, e seguir recomendação da Secretaria de Saúde 

do Governo do Estado da Bahia: 

o   Se coriza, permanecer em casa; 

o   Nos casos de coriza e febre, ficar em casa, em observação;  

o   Se coriza, febre e tosse, dirigir-se à unidade de saúde do bairro; 

o   Nos casos de coriza, febre, tosse e falta de ar, reportar-se ao hospital. 

·         A distância mínima, entre o familiar acometido pela Covid-19 e os demais 

moradores da residência, deve ser de 1 metro; 

·         Os itens utilizados pelo paciente (toalhas de banho, garfos, facas, copos 

e outros) devem ser separados; 

·         Deve ser separado um cômodo (preferencialmente um quarto) para o 

paciente. Nesse caso, se o cômodo possuir janela, esta deve ficar aberta para a 

circulação de ar, ao passo que a porta deve permanecer fechada, com limpeza 

frequente da maçaneta com álcool a 70% ou água sanitária. Nas residências em 

que houver apenas um quarto, os demais moradores devem dormir em outro 

ambiente, longe do paciente; 

·         Sofás e cadeiras também não devem ser compartilhados, sobretudo, 

porque o paciente deve estar acomodado em cômodo separado dos demais 

moradores; 

·         O lixo produzido pelo paciente deve ser separado e descartado; 

·         Os móveis da casa devem ser frequentemente limpos com álcool 70% ou 

água sanitária. 

Telefones úteis 

·         Disque Saúde: 136 

·         WhatsApp: (61) 99289-4640 

·         Telecoronavírus: 155 

·         Fala Feira: 156 

·      Central de Atendimento Coronavírus em Feira de Santana: 0800 071 5508/ 

(75) 3612-6613/ (75) 3612-6639/ (75) 3612-6607. 

Informações úteis 

·         Lista de Unidades Básicas de Saúde:  

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/03/Unidades-B--sicas-de-Sa-

-de-CORONAV--RUS.pdf 

·         Rede de referência hospitalar para covid-19: 

http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Rede-

Hospitalar_BA_Coronavirus.pdf 

·         App monitora Covid-19: 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/03/Unidades-B--sicas-de-Sa--de-CORONAV--RUS.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/03/Unidades-B--sicas-de-Sa--de-CORONAV--RUS.pdf
http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Rede-Hospitalar_BA_Coronavirus.pdf
http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Rede-Hospitalar_BA_Coronavirus.pdf
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https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.datasus.guardioes&hl=pt_

BR 

·         App Coronavírus SUS:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.novetech.monitoracorona 
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 Para orientações complementares ou específicas, entre em contato 

com as profissionais da COTEP através do e-mail: 

cotep.feiradesantana@ifba.edu.br 
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