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Apresentação Trabalho
Sport Club Internacional:
Visão de Conexão entre todos
os Profissionais do Clube;
Profissionais Apoio e Preparação Esportiva
“Departamentos/Comissões Técnicas”;
Visão de Formação com Foco no
Desenvolvimento Humano e Integral Atleta.

Departamento de Psicologia
Foco no Atleta
Foco na Equipe
Foco na Instituição

Case Sport Club Internacional: Apresentação
do Manual de Saúde Mental para Atletas
Autor: Rafaela Bertoldi – “Sub-14 e Sub-15”,
Sérgio Murilo D. O. Hey – “Sub-17 e Sub-20”.

Clube: Sport Club Internacional
Cargo: Psicologia

Visão de Trabalho da Psicologia período COVID-19
2 – FOCO EQUIPE

1 – FOCO ATLETA

Compartilhamento do Material
Trabalho no Grupo WhatsApp
da Psicologia;

Acolhimento e Aconselhamento
Psicológico aos Atletas e
Familiares por Whatsaap
(msg / vídeo / áudio);

Encontros com os Atletas e
membros da Comissão Técnica
pelo ZOOM para trabalhar a
“Cartilha Saúde Mental”.

Devolutiva e Feedback das
Avaliações Psicológica
realizadas Inicio Trab. 2020.

3 – FOCO INSTITUIÇÃO
Reuniões da Psicologia com os
Coordenadores / todos membros da
Comissão Técnica / Assistentes Sociais
“ Base-Profissional”.

Prevenção da Saúde Mental durante o
período de Isolamento – Corona Vírus (COVID-19)

ANTES

HOJE
PORTO ALEGRE – 2020

“Tudo é Possível”

DEPOIS

QUARENTENA...
e Agora??
Primeiramente, muita calma!
Este momento está sendo único na vida de cada um de nós. Muitas medidas estão sendo adotadas e uma série de
informações transmitidas numa velocidade recorde gerando um impacto direto em nossas vidas, e promovendo
uma série de sentimentos e emoções. A maneira como nós iremos agir e reagir diante do que estamos passando e
do que está por vir trará um impacto na Saúde Mental de cada um. Este impacto está diretamente ligado ao tipo de
conexão estabelecida e ao cuidado que teremos conosco e com os outros. Se conseguirmos Focar/Dar Atenção as
emoções e aos sentimentos positivos “gratidão, confiança, esperança, fé, otimismo, perseverança” estaremos mais
próximo da saúde mental. No entanto, existem pessoas que acabam focando e dando atenção a um conjunto de
informações ruins, vivenciando uma série de estados e sentimentos negativos “apreensão, ansiedade, insegurança,
medo, preocupação” que, provavelmente, irão precisar de ajuda e apoio psicológico.
Nosso intuito é conscientizá-lo a olhar mais para si e para o outro; A dar mais Atenção ao presente; A sermos mais
acolhedores, mais cuidadoso consigo e com o outro, para que possamos aproveitar o momento de isolamento,
visando nosso crescimento interno e nossa evolução enquanto Seres Humanos. Que possamos melhorar nossa
conexão pessoal, familiar, profissional, social e nosso contato com a natureza, a fim de refletir sobre o que podemos
fazer e onde queremos estar no futuro. Para tanto, é necessário aprender com o presente para não sofrermos no
futuro.
O Departamento de Psicologia do Sport Clube Internacional está a sua Disposição.

Todos em Casa – um Cuidando do Outro

1 – Cuidado com o Excesso de Informação
Atitude Coerente
Processar Diferente

Procure não ficar muito tempo
conectado, assistindo e ouvindo
notícias sobre Corona Vírus.
Isso poderá aumentar a
sensação de incertezas e os
níveis de preocupação frente
ao que estamos passando. Esteja
conectado com fontes seguras.

Estabeleça uma rotina saudável de
acesso a informação, crie o hábito
de buscar informações em
determinados horários! Estimule
seu cérebro a Pensar com outros
olhos “sob uma nova ótica” frente
ao problema que estamos
vivenciando neste momento.

Escolha Consciente
A escolha é sua, compete a você decidir
por quais meios de comunicação você irá
dar atenção. Quais os sites, jornais,
revistas e notícias de whatsapp você dará
mais atenção e compartilhará. Lembre-se
há muitas coisas para se informar e
pesquisar além do corona vírus!

2 – Cuidado
2 – Cuidado
com a Saúde
com Física
a Saúde
e Mental
Física e Mental
Condicionamento Físico
Mantenha a rotina de Preparação
Física estabelecida pelos profissionais
do clube. Estes exercícios vocês devem
e podem fazer, seguindo sempre todas
as orientações dadas. Caso você tenha
alguns exercício disponibilizado nas
redes sociais, consulte Prep. Físico para
saber se você pode ou não realizar.
Faça desta situação um momento de
crescimento e transformação.

Saúde Emocional
Saúde Emocional
Crie uma Rotina Meditativa,
faça Meditativa, faça
Crie uma Rotina
Exercícios de Respiração
“Inspiração
e
Exercícios
de Respiração
“Inspiração e
Expiração” de maneira
Coerente
e
Expiração” de maneira Coerente e
Consciente. Em casoConsciente.
de Ansiedade
Em caso de Ansiedade
e/ou com Dificuldade
para
Dormir
e/ou com Dificuldade para Dormir
faça um Relaxamento
façaProfundo.
um Relaxamento Profundo.

Saúde da Família
Estimule seus familiares a
cuidarem e exercitarem o Corpo e
a Mente. Crie com eles alguns
momentos de autocuidado e de
lazer. Faça desse momento um
momento de fortalecimento
do Vínculo Familiar e o
Bem Estar de Todos!

3 – Faça Coisas que Você Gosta
Alimentação Saudável
Crie o hábito de preparar a sua
alimentação ou da família “café
da manhã, almoço, lanche da
tarde, janta”. Cozinhar é
terapêutico! Se você não sabe
cozinhar, ajude quem está
fazendo. Nas redes sociais você
encontra diversas possibilidades.
Inicie fazendo algo que você e/ou
família gosta de comer.

Atividades de Lazer
Crie o Hábito de Ler um bom Livro,
um Gibi ou uma Revista. Faça
desenhos, pinte, construa um quebra
cabeça, etc. Nas redes sociais você
encontra várias atividades de
recreação e lazer! Estas atividades
farão com que você e sua família
viva bons momentos durante este
período de isolamento.

Dormir Bem Faz Bem
Crie o hábito de dormir em média
7-8 horas por dia e, de preferência, no
mesmo horário. Tenha uma rotina pré
sono “diminua a luz e volume do som,
leia um livro e/ou faça relaxamento
respiratório”. Essas ações vão ajudá-lo
a ter uma boa noite de sono.

4 – Entre em Contato com as Pessoas
Faça Conexões
Aumente sua conexão social,
utilizando este momento para
melhorar a sua conexão com o
mundo virtual. Crie o hábito de
conversar, por vídeo chamada,
com as pessoas que você não
costuma ter contato. Amplie a
sua conexão social e fortaleça
suas conexões familiares.

Conexão Interpessoal
Estabeleça novas conexões entre
todos membros da família, promova
atividades coletivas visando o
fortalecimento e o vínculo Familiar
e Social. A prática de yoga, de
meditação e o estudo de línguas
estrangeiras também poderá
ajudar nesta conexão.

Utilize esse momento para melhorar
a sua conexão com o mundo virtual.
Faça contato com companheiros do clube e
também com os colegas do colégio.
Use este momento para fazer as atividades
solicitadas pela escola. Converse com seus
colegas de classe e faça contato com os
professores , visando melhorar a sua
relação e o seu conhecimento.

5 – Coloque a Vida em Ordem
Hoje é o dia
Se você é um atleta profissional
ou Sonha em Ser, utilize este
momento para planejar o que
você pretende fazer no retorno às
atividades. Planeje o seu futuro,
organize suas metas, definas as
estratégias para alcançar
os seus objetivos.
Lute pelo seu Sonho!

Organizando a Casa
Hoje é o dia de organizar a casa.
Colocar em ordem sua casa e a
casa da Família. Comece o seu dia
arrumando sua cama, fazendo suas
higienes pessoais, tomando bom
café da manhã e lavando a louça.
Mobilize os demais membros
a seguirem esse propósito.
Um cuidando do Outro.

Hábito de Estudar
Ler é um bom hábito, mas criar uma rotina
de estudo irá levá-lo muito longe. Estude as
questões do colégio e do clube. Estude e
analise os seus jogos, os jogos da sua equipe
e converse com a comissão técnica. Perceba
sobre o que você pode fazer de diferente e
busque a excelência.

6 – Exercite a Empatia
Empatia

Neste momento, cuidar de si
também é cuidar do outro. Este
simples ato de ficar em casa
sozinho ou com os seus familiares e
amigos é extremamente
importante. Aproveite este período
para criar e estimular novas
Conexões e bons Hábitos.
O autocuidado é um Ato de
Compaixão!

Ser empático é ver o mundo com
outros olhos, é olhar o mundo
com os olhos do outro. É saber se
colocar no lugar do outro e agir
com paixão. Agir empaticamente
é reconhecer o outro como ele é,
respeitando suas diferenças e
ajudando sem julgá-lo.

Dicas
Procure conhecer-se primeiro, busque
escutar e compreender com o coração.
Não dê conselhos e sim, ajude a
solucionar os problemas.
Evite o julgamento e respeite
o momento do próximo.
Construa o Diário de Gratidão!

7 – Exercite a Resiliência
Resiliência
Ela é a chave para superar
obstáculos. É a capacidade de se
superar em situações de crise e
aprender com ela. Não banalize a
situação atual tentando evitar o
medo ou apreensão frente a
pandemia. Vamos usar esse
momento para melhorar nossa
percepção emocional e
ter mais equilíbrio.

Não importa o que esta Pandemia
está fazendo conosco, mas sim o que
nós estamos fazendo com tudo que
está acontecendo. Aceite este
momento e agradeça pela
oportunidade de poder mudar a
história. Acolha seus sentimentos
sem julgamento. Mantenha um bom
relacionamento com seus familiares,
amigos, colegas do clube e estudo.

Dicas
Crie o Quadro dos Sentimentos e
Emoções. Faça uma interpretação ativa
dos fatos, pense a respeito dos seus
sentimentos, emoções e do momento
atual. Ouça o seu coração, tenha
Flexibilidade nas suas atitudes e Aja
positivamente frente aos problemas.

8 – Cuidado com Procrastinação
Muito Cuidado!
Procrastinar é um ato de adiar
algo, uma tarefa ou prolongar
uma situação que precisa ser
resolvida. O Ato de Procrastinar
está ligado a questões de
ansiedade, estresse,
falta de criatividade.
Fique atento!
A procrastinação é um estado
de auto sabotagem.

Quando procrastinamos, estamos
tentando melhorar nosso estado
de ânimo evitando algo que
nos parece desagradável. A
procrastinação não está ligada a
gestão do tempo e sim na
incapacidade de controlar as
emoções e os impulsos. Não se
castigue por procrastinar, busque
ajuda e mude esta história!

Dicas
Divida as tarefas em Passos Claros e
Controláveis; Dê atenção aos bons
hábitos que você já tem; Pense e projete
o seu futuro; Entenda a importância do
que deve ser feito e tenha clareza de
como poderá ser feito; Seja prático e
objetivo. Faça Acontecer!

9 – Siga o Tratamento
Tratamento Médico
Use este momento para dar
continuidade no tratamento que
você já tinha no clube. Siga todas
as orientações do Departamento
Médico e dos profissionais
de Fisioterapia do clube.
Na dúvida, entre em contato
e não pare o Tratamento Médico!

Acompanhamento Nutricional
Neste momento é importante você
seguir o que foi estabelecido pelo
Departamento de Nutrição do
Clube. Permaneça focado na sua
dieta e/ou orientação nutricional.
Tenha uma Rotina de Alimentação
Adequada e Saudável.

Atenção!!
Caso você esteja sentindo algum
sintoma de gripe e/ou corona vírus,
ou algum familiar, procure
imediatamente
uma Ajuda Médica.
Siga todas as Orientações!

10 – Peça Ajuda
Acredite e Confie
Estamos aqui para tentar
minimizar as suas dúvidas,
ansiedades e preocupações. Não
tenha medo de nos procurar e
passar o que você e/ou seus
familiares
estão sentindo.

Departamento de Psicologia
das Categorias de Base
Rafaela Bertoldi
(51) 98309-7235

Sérgio Murilo D. O. Hey
(48) 99921-3699

Estamos aqui para dar suporte no
que vocês precisarem!

DISQUE SAÚDE – 136
UNICEF
https://www.unicef.org/brazil/

Ministério da Saúde - Brasil
https://coronavirus.saude.gov.br/

MUITO OBRIGADO!
E-mail:

shey@internacional.com.br
Instagran:
@murilohey

Sérgio Murilo Duarte Oliveira Hey
Psicólogo Esportivo

Av. Luis Carlos Prestes, 130, Barra da
Tijuca
Rio de Janeiro, Brasil, CEP 22775-055
Tel: +55 21 3572-1900
Fax: +55 21 3572-1990

CBF@CBF.COM.BR

