
“Tomada de consciência e reflexão
acerca dos fatores que levam a 

contaminação dos profissionais de saúde pelo 
coronavírus (Sars-CoV-2)” 



Como
vai
você?



“A consciência é a função de um sistema
específico do aparelho psíquico,
responsável pela percepção do mundo
exterior, de sentimentos e de processos
do pré-consciente”.



O que é tomada de consciência?

consiste em fazer uma escolha importante

Saúde dos 
profissionais

Saúde dos 
pacientes

consequências para o 
futuro



conhecimento
s

habilidades

Processo de decisão é 
contínuo...

experiência

Devem ser trabalhado constantemente e ter seus
riscos analisados para que os problemas sejam
solucionados da melhor forma possível.



Decisões baseadas em valores

Apoia-se em valores pessoais, considerando seu guia 
moral de certo e errado e nos conceitos que o 

acompanham há muito tempo, bem como suas 
influências e referências.



Decisões baseadas em crenças 
conscientes e subconsciente

Está ligada à experiência e pode se manifestar 
cominsights gerados a partir de situações passadas. 

A reflexão dá lugar à análise, considerando como uma 
escolha atual se manifestará no futuro.



Decisões baseadas em dados

Muita coisa está envolvida em uma decisão. Os riscos 
devem ser minimizados ao máximo, e basear-se em 

dados, pode ser a melhor maneira possível. 







Problemas de saúde mental



Problemas de saúde mental









“terapia remota.”
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prevenção e controle de infecção







Como está o seu nível 
de estresse?



Estratégias de enfrentamentos

1. Quais pensamentos estão ligados a esses sentimentos e/ou
comportamentos?

2. Seria este o pensamento 100% correto?

3. Este comportamento me afasta ou me aproxima do que é mais
importante?

4. Existe alguma coisa que eu possa fazer AGORA para resolver
este problema?

5. O que e quem são muito importante pra mim?

6. O que eu tenho que aprender com esta situação para me tornar
uma pessoa melhor?







Como
vai
você?



“É preciso amar para não adoecer” (Freud)



79 98876-9901
@lyviapsicologa

Obrigada!
Psicofalando meu dia a dia
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