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Quarentena impacta na alimentação e na prática 

de exercícios físicos dos trabalhadores

Um estudo realizado com mais de 7mil trabalhadores mostrou que mais de 

70% dos trabalhadores reduziram ou eliminaram a prática de exercícios físicos 

na quarentena e mais de 40% não estão realizando refeições completas e de 

qualidade. Impactos causados pelas significativas mudanças impostas à rotina 

devido a pandemia.

Atividade Física, Saúde Mental e Pandemia

O momento é complexo, mas o cuidado com a saúde física e mental se faz necessário! O

autocuidado é um conjunto de atitudes para o cuidado de si, valorizando os pensamentos e

as emoções, na tentativa de administrar melhor e solucionar situações mal resolvidas. Um

dos tipos de autocuidado é o físico, que equivale no cuidado com o corpo, na prática de

exercícios físicos, no hábito de uma alimentação mais saudável, no consumo de água,

mantendo o corpo hidratado, na qualidade do sono e descanso do dia. Já o autocuidado

emocional é voltado ao cuidado da mente e dos sentimentos, na busca do

autoconhecimento, autoperdão, que pode ser facilitado com ajuda de psicoterapia, voltando o

olhar para si próprio. O autocuidado social, consiste em estar rodeado de pessoas que te

apoiam, estabelecer relações saudáveis, manter a empatia e a solidariedade. Já o

autocuidado mental, compreende cuidar do cognitivo, buscar conhecimento, momentos de

lazer, desenvolver atividades que estimulem a criatividade, estar próximo a natureza e

praticar a meditação.

O importante é manter esses cuidados mesmos nos momentos mais difíceis, mantendo da

forma que é possível; fazendo atividades em casa, ou ao ar livre, para manter o corpo em

movimento; tirando um tempo para relaxar a mente e o corpo, pois momentos de descanso

são essenciais; manter contato com a rede de apoio, amigos e familiares, contato esse que

pode ser virtual ou presencial, a socialização faz parte da relação humana. Quando

mantemos uma constância no cuidado com a mente e o corpo, buscamos o equilíbrio de uma

vida mais saudável e produtiva.

Com o surgimento da pandemia da Covid-19, a

maneira de viver mudou. No entanto, manter-se

ativo é fundamental para manter-se saudável e

controlar sintomas como ansiedade e

depressão.

Existem várias evidências científicas mostrando

que o exercício físico pode melhorar a

capacidade de uma pessoa em pensar melhor.

O exercício realizado de forma adequada

melhora o estado de humor, o bem-estar, a

ansiedade e depressão, assim como ajuda a

lidar melhor com o estresse.

Um estudo conduzido por Leckie e

colaboradores, mostraram que idosos que

caminharam por 40 minutos tiveram melhora

significativa nos níveis de

BDNF (Fator neurotrófico derivado do

cérebro) e da função cognitiva.

O que normalmente gera a depressão é a falta

de um neurotransmissor inibidor responsável

pela regulação do humor chamado serotonina,

junto como o

Um bate papo sobre o futuro da comida, educação, cultura, 

pesquisa, papel da política, entre outras questões sobre o que 

envolve o Alimento.
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neurotransmissor excitatório noradrenalina.

Os exercícios em geral aumentam a

concentração desses

neurotransmissores por meio da

estimulação do sistema nervoso. A

serotonina tem uma relação recíproca com

o BDNF, já que o BDNF aumenta a

produção de serotonina e ao mesmo tempo

a serotonina estimula a produção do

BDNF.

Parece que o BDNF é uma espécie de

“adubo” para a neuroplasticidade causando

a formação de novos neurônios, facilitando

a comunicação com os outros, melhorando

os processos cognitivos, como a memória

e o raciocínio, melhorando o humor e

o bem estar. Nesse momento pandêmico,

reserve momentos para alongamento e

relaxamento, com objetivo de ajudar no

combate ao estresse e ansiedade

decorrente do isolamento domiciliar.

O autocuidado deve fazer parte em todos os momentos da vida, 

porém nesse período de pandemia o nível de estresse, ansiedade e 

depressão podem ter se elevado, e com isso alguns cuidados com o 

corpo e alimentação acabaram ficando de lado. O isolamento social 

pode ter contribuído para o sedentarismo, a falta de interação com 

outras pessoas, inclusive o home office, tiraram a rotina movimentada 

das pessoas; com isso trazendo consequências para a saúde 

psíquica, juntamente com o medo evidente de uma doença que em 

muitos casos é fatal. E como podemos mudar nossos 

comportamentos em um cenário tão caótico? 
Diovana de Lima*

*Diovana de Lima, Psicóloga, especialista em Psicanálise e  

Analista na Gerência de Saúde Mental e Inovação SESI/RS.

“Qual é a coisa mais transformadora que podemos fazer atualmente pelo nosso 

cérebro? “Exercícios físicos!”

Vamos falar sobre saúde? Uma série de lives com especialistas em 

saúde e saúde mental, apresentadas por Laura Medina. Aguarde!
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