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O BEM DO SEU ESTAR 
NA NOVA REALIDADE

GUIA DE PRÁTICAS PARA O CUIDADO COM A SAÚDE DA MENTE
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EM TEMPOS DE PANDEMIA: 
O PACTO SOCIAL DO BEM DO ESTAR

TODA CRISE É UMA OPORTUNIDADE

Temos a oportunidade de desacelerar e olhar a nossa 
vida com mais tempo e mais compaixão. Aproveite esse 
momento para se conhecer, para se descobrir e para se 
valorizar. Seu futuro irá te agradecer!

ENTÃO, SE FALAR SOBRE SAÚDE DA MENTE JÁ ERA 
ESSENCIAL, DURANTE E APÓS UMA PANDEMIA FICA 

INADIÁVEL!

Estamos tendo que nos adaptar a uma nova realidade, 
o mundo não será o mesmo durante e após a COVID-19, 
afinal é o maior desafio global desde a Segunda 
Guerra Mundial. É um momento de renovar os pactos 
- com nós mesmos, com o próximo, com a economia 
e com a sociedade. O Bem do Estar espera colaborar, 
repactuando o nosso compromisso com a sociedade 
de promover e prevenir a saúde da mente, que, afinal, 
é inadiável. Nosso time de colaboradores, voluntários e, 
novos e antigos parceiros, estão unindo forças para 
intensificar a conscientização da população sobre os 
cuidados para uma saúde da mente de qualidade, 
estimulando a busca pelo autoconhecimento e o 
despertar da empatia; e o compartilhamento de 
ferramentas que contribuem com o desenvolvimento 
socioemocional individual e coletivo.

JUNTOS VAMOS PASSAR POR ESSE DESAFIO!
#CUIDEBEMDOSEUESTAR

Estamos vivendo um dos momentos mais desafiadores 
da história humana, por isso, temos que nos unir - 
mesmo que a distância - para aprender a reaprender. 
Estamos sendo submetidos a uma dose de estresse e 
ansiedade extras, desencadeando uma avalanche de 
emoções com as quais, muitas vezes, não sabemos lidar.
A tecnologia e a medicina alertam sobre quanto o 
pânico e o estresse podem contribuir para o surgimento 
de inúmeras doenças, principalmente, os transtornos 
mentais. Hoje, no mundo, temos 322 milhões de pessoas 
que sofrem de depressão e 2,5 bilhões com ansiedade, 
esses números poderão aumentar exponencialmente se 
não começarmos a nos cuidar e, principalmente, a 
pensar e falar sobre saúde mental. 
Agora é hora de procurar o sentido da máxima “tudo 
tem o  lado bom” ou “toda crise é uma oportunidade” e 
nos agarrar a possibilidades de mudanças urgentes de 
comportamento global. E, isso só será possível, se 
olharmos para nós mesmos e nos conhecermos. 

https://www.bemdoestar.org/artigos/em-tempos-de-pandemia-o-pacto-social-do-bem-do-estar
https://www.bemdoestar.org/artigos
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Em março de 2020, 
fomos surpreendidos com a pandemia da 
COVID-19, que nos isolou de familiares, amigos, 
colegas e, principalmente, mudou drasticamente 
nossa rotina. Esse isolamento, somado ao 
desconhecido vírus, elevou os níveis de 
ansiedade, estresse e depressão. Se antes 
da pandemia o número de pessoas que lidava 
com problemas relacionados à saúde mental 
era alto, imagina agora?

A COVID-19 E 
A NOVA REALIDADE

Após meses isolados em casa, em outubro de 2020, 
muitas cidades do país reabriram seus comércios 
e muitas pessoas retomaram a rotina. Mas, será 
que podemos chamar de retomada da rotina? 
Ou seria uma adaptação a uma nova realidade, 
na qual a COVID-19 ainda está por aí, não se sabe 
quando virá a tal esperada vacina e a insegurança 
econômica aumenta cada dia mais?

A impaciência e o desespero para retornar à 
rotina nos levam a tomar decisões rápidas – e, 
muitas vezes, atitudes egoístas como frequentar 
festas com aglomeração. Precisamos continuar 
nos conscientizando que o cuidado deve ser 
mantido, que devemos, sim, continuar usando 
máscaras, evitar sair sem necessidade e, 
principalmente, evitar aglomerações, por maior 
que seja a saudade dos amigos. 

Já passamos por tantos meses, podemos 
aguentar um pouco mais até a vacina chegar. 
Podemos aproveitar que o final do ano está 
chegando, que com ele vem a esperança das 
mudanças e realizações para o início de um novo 
ano e olhar para si com mais atenção, acolhendo 
os sentimentos e emoções e cuidando da nossa 
saúde de maneira integral.



Em maio de 2020, realizamos o estudo 
“Saúde da Mente & Isolamento Social” com o 
objetivo central de entender o impacto do 
isolamento social na saúde da mente dos 
brasileiros. Os dados permitiram mapear os 
sentimentos, reações físicas e mudanças de 
hábitos e rotinas durante o isolamento social.

Ficar em casa para muitos não é ruim, 
mas ser obrigado a permanecer e perder 
a liberdade de ir e vir pode acabar 
desencadeando ansiedade, estresse e até 
depressão. Por isso, estar atento aos seus 
sentimentos, emoções e, consequentemente, 
nos efeitos no corpo é muito importante.
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O IMPACTO DA 
PANDEMIA NA 
SAÚDE DA MENTE

SEGUNDO DADOS DA PRIMEIRA 
FASE DA PESQUISA
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saber sobre como cada um responde ao que 
nos atravessou. 

Ainda vacilamos entre o que dessa situação 
nos aterroriza e o que dela causa medo. São 
coisas diferentes. O que aterroriza e paralisa 
está na ordem do desconhecido, da surpresa 
e do desespero. Nesse caso, não há um objeto 
específico que possa ser evitado para 
pacificar a angústia. O verbo é intransitivo 
indireto, sem complemento e sem objeto. Já o 
medo é de outra ordem. Temos medo de 
alguma coisa, que pode ser palpável, 
concreto e, portanto, evitado. Ainda estamos 
entre o instante de ver e o tempo de 
compreender. Além da ciência, apostamos 
ainda naquilo que é mais singular de cada um. 

Respondemos a angústia com aquilo que há 
de mais desconhecido em nós mesmos, mas 
que paradoxalmente o que nos é mais familiar: 
o sintoma e o que se repete. Se faltam 
palavras para descrever o que se vive 
atualmente, procurar colocar em palavras 
esse horror pode ser uma tentativa de 
simbolizar esse vazio. 

QUANDO SENTIR MEDO…

O sentimento mais acentuado durante o 
isolamento foi o medo:  71% disseram estar 
com  mais medo, sendo que  22% sentiram 
muito mais medo.

Dica do Estar por Mirmila Musse, psicanalista 
e colunista voluntária do Bem do Estar:

Se em um primeiro momento o aparecimento 
do Sars-cov-2 nos deixou paralisados com 
o horror da iminência da morte e com o 
imperativo da mudança radical de nossas 
vidas, depois seis meses, poderíamos dizer que 
algo mudou? Aquilo que era da ordem do 
desespero, surpresa e desconhecido, podem 
hoje ter mudado de estatuto?

Não me refiro a um novo normal, em que nos 
acostumados com um novo modo de vida. 
Para isso, seria preciso elaborar o que 
passou. Esse segundo tempo, trataria de 
construir uma elaboração de um saber, um 
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QUANDO SE SENTIR 
EXCESSIVAMENTE PREOCUPADO...

A pandemia elevou a preocupação, segundo 
a pesquisa, 70% afirmaram estar se sentindo 
excessivamente preocupados. 

Dica do Estar por Ricardo Milito, psicólogo, 
colunista voluntário e conselheiro do Bem do 
Estar:

Escreva em um papel os pensamentos que 
passam pela sua cabeça, quando você se 
sentir preocupado. O que você diria a um 
amigo se ele tivesse esses questionamentos? 
Faça uma lista de ideias e possíveis soluções 
para aquilo que está o afligindo e, depois, 
compartilhe suas dúvidas com alguém 
de confiança. 

QUANDO TIVER DIFICULDADE 
PARA SE CONCENTRAR…

Dificuldade de concentração foi outra 
questão que a pandemia trouxe: 81% 
disseram estar com este sentimento igual ou 
mais constante, sendo que mais da metade 
(51%) estão com maior dificuldade que o 
habitual.

Dica do Estar por Erika Scandalo, psicóloga e 
colunista voluntária do Bem do Estar

Concentração é conseguir se manter atento 
a um mesmo evento por um tempo longo. Por 
isso, treine sua atenção, ficando mais presente 
ao que acontece e retire estímulos que 
concorram com seu objetivo principal para 
facilitar a atenção foca na num só assunto. 
Estipule um tempo para realizar uma atividade 
(estudar por exemplo) e vá aumentando aos 
poucos esse tempo. 
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QUANDO ESTIVER SEM ÂNIMO…

O desânimo é um sintoma forte da depressão, 
o que o torna um ponto de atenção na 
auto-observação que precisamos ter 
diariamente. Durante o isolamento social, 
56% afirmaram que estavam se sentindo mais 
desanimados, sendo que destes 37% estavam 
um pouco mais sem ânimo, contra 19% que se  
sentiam muito mais desanimados.

Dica do Estar por Ricardo Milito, psicólogo, 
colunista voluntário e conselheiro do Bem do 
Estar:

Faça uma lista de atividades que gostava 
de fazer quando tinha mais ânimo. Tente 
resgatar hábitos ou hobbies que te davam 
prazer ou aprenda algo novo. Além disso, você 
pode explorar atividades voltadas a arte como 
pintar, bordar ou fazer objetos com argila. Se 
você gosta/gostava de cozinhar, que tal fazer 
um doce ou um prato bem gostoso.

QUANDO SE SENTIR AGITADO…

44% dos respondentes estavam mais agitados, 
durante o isolamento, sendo que 13% sentiam 
muita agitação a mais. Vale lembrar que a 
agitação pode ser gerada por uma 
ansiedade maior.

Dica do Estar por Ricardo Milito, psicólogo, 
colunista voluntário e conselheiro do Bem do 
Estar:

Se você se sente agitado, e isso está te 
atrapalhando, é importante que tente 
identificar o que está te deixando assim. 
Converse com um psicólogo ou alguém de 
confiança. Compartilhe os seus pensamentos 
e sentimentos. A prática de exercício físico, 
meditação, dança ou qualquer outra 
atividade prazerosa, também, 
pode te ajudar. 
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QUANDO NÃO CONSEGUE DORMIR E 
ESTÁ SOFRENDO COM INSÔNIA… 
Metade dos pesquisados, 51% afirmam ter tido 
mais insônia, sendo que 20% tem sentido muito 
mais.

Dica do Estar por Camila Kneip, nutricionista 
e conselheira do Bem do Estar
A melatonina é um hormônio, produzido pela 
glândula pineal no cérebro, que pode 
controlar a qualidade do sono. Ele começa a 
ser liberado no corpo por volta das 20h e em 
ambientes escuros. Por isso, baixar o ritmo das 
atividades e diminuir o uso de celulares e 
tevês pode ajudar numa noite mais tranquila 
de sono. Porém, a alimentação também pode 
ser uma aliada. Além de não comer alimentos 
de difícil digestão no período da noite, você 
pode aumentar a ingestão de alimentos 
precursores de melatonina (que também é 
antioxidante e fortalecedora do sistema 
imunológico). Felizmente, existem alimentos 
que ajudam a aumentar a produção natural 
do hormônio no organismo. Os exemplos são 
própolis, abacate, cereja, banana, aveia, leite, 
uvas, tomate e abacaxi. 

QUANDO SENTE MUITO CANSAÇO...

Falta de energia, preguiça e cansaço 
excessivo é a reação que teve o aumento mais 
frequente: 6 em cada 10 pessoas afirmam que 
sentiram aumento durante a pandemia, sendo 
que 23% (quase 1 em cada 4) estavam se 
sentindo muito mais com falta de energia, 
preguiça e cansaço excessivo.

Dica do Estar por Ricardo Milito, psicólogo, 
colunista voluntário e conselheiro do Bem do 
Estar:

Quando você se sente muito cansado, com 
aquela falta de energia, algumas atividades 
podem ajudar, como por exemplo: tomar 
um banho bem fresco, assistir um filme de 
comédia ou outro gênero que possa melhorar 
seu humor. Ter contato com a natureza, 
também é outra ótima opção, um passeio 
em um parque ou uma praça pode ser 
revigorante.
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◊	 Faça exercícios, afinal, além de te dar 
disposição e proporcionar diversos benefícios 
físicos, ele ainda libera diversos hormônios que 
ajudam o nosso bem-estar. 

◊	 Alimente-se bem, diversos estudos falam da 
relação da comida com nossas emoções, 
prejudicando, ou melhor, “alimentando” 
nossa ansiedade e até depressão.

◊	 Cuide do conteúdo que você está 
consumindo, ele também é um alimento para 
seu corpo e sua mente.

◊	 Se você está se sentindo sozinho: pense nas 
coisas que você pode fazer para se conectar 
com as pessoas. Por exemplo, ver fotos 
antigas de quem você gosta pode ser uma boa 
companhia. Aproveite e envie para a pessoa as 
fotos para que, juntos, aproveitem o momento. 
Você, também, pode ouvir uma música ou 
podcast, se sua casa estiver muito silenciosa.

SUA SAÚDE 
PRECISA DE 
ATENÇÃO!
Separe um tempo para VOCÊ e dê  a atenção 
que merece para, assim, cuidar da sua saúde 
INTEGRAL, ou seja, sua saúde por completo. 
Não esqueça:
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Em tempos de pandemia, estamos 
descobrindo a falta que as “trocas físicas” 
nos fazem. Então, não deixe de ligar para 
sua família e seus amigos. Marque um 
encontro online, aproveite toda a 
tecnologia disponível. 

Lembre-se: a sua rede social de apoio 
é o seu maior ativo.

CUIDE DE
SUAS RELAÇÕES
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DICA
A pandemia pode colaborar para o aumento da 
ansiedade, estresse e outros transtornos psíquicos. 
Por isso, recomendamos que busquem um psicólogo 
ou psiquiatra caso as dificuldades persistam. 

No site do Instituto Bem do Estar você encontra uma 
lista de locais que atendem com gratuidade ou por 
contribuição consciente.

https://www.bemdoestar.org/assistencia-psicologica
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Separamos algumas dicas de como 
cuidar da saúde da sua mente.
◊	 Atenção plena
◊	 Meditação guiada
◊	 Registro de pensamentos disfuncionais
◊	 Praticar a gratidão

CUIDE BEM DO 
SEU ESTAR 
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Ela te ajudará a:
◊ tornar-se mais autoconsciente;
◊ sentir-se mais calmo e menos estressado;
◊ sentir-se mais capaz de escolher como responder aos 
próprios pensamentos e sentimentos;
◊ lidar com pensamentos difíceis ou inúteis; e
◊ ser gentil consigo.

ATENÇÃO PLENA
Mindfulness ou atenção plena é uma técnica que você pode 
aprender, que envolve fazer um esforço especial para perceber 
o que está acontecendo no momento presente (em sua mente, 
corpo e ambiente) - sem julgar nada. Tem raízes no budismo e 
na meditação, mas você não precisa ser espiritualizado ou ter 
crenças específicas para experimentá-la.
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ATENÇÃO PLENA
COMO FUNCIONA?

A maneira como pensamos (e o que 
pensamos) pode afetar o modo como nos 
sentimos e agimos. Por exemplo, se você 
pensa ou se preocupa muito com eventos 
perturbadores do passado ou futuro, você 
pode se sentir triste ou ansioso. A teoria por 
trás da atenção plena é que, usando várias 
técnicas para trazer a atenção para o 
presente (geralmente focando em seu corpo 
e sua respiração), você pode observar como 
os pensamentos vêm e vão na sua mente 
e, com isso,  aprender que eles não têm que 
definir quem você é ou a sua experiência do 
mundo, portanto,  você pode abrir mão deles. 
Observe o que o seu corpo está dizendo. Por 
exemplo, a tensão ou a ansiedade pode, 
muitas vezes, ser sentida em seu corpo 
(como um batimento cardíaco rápido, 
músculos tensos ou respiração superficial). 

Uma dica é criar espaço entre você e seus 
pensamentos, para que você possa reagir 
com mais calma.
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ATENÇÃO PLENA
COMO PRATICAR?

MOVIMENTANDO-SE, ANDANDO OU 
CORRENDO COM CONSCIÊNCIA
Observe a sensação do próprio corpo se 
movendo. Você pode notar a brisa contra a 
sua pele, a sensação de seus pés ou mãos 
contra diferentes texturas no chão, ou 
superfícies próximas, e os diferentes 
cheiros que estão ao seu redor.

RESPIRAÇÃO COM CONSCIÊNCIA
Preste atenção na própria respiração é a 
base da prática da atenção plena. A 
respiração é algo natural do corpo humano, 
que praticamente não lembramos dela e 
pode ser usada como um medidor físico de 
nosso estado mental. Separe um minuto do 
dia para focar na respiração, deixando os 
pensamentos passarem. Um minuto 
todos  possuem. 
Assista ao vídeo com dicas aqui. 

ESCANEAMENTO DO CORPO
É onde você move a atenção lentamente 
para diferentes partes do corpo, 
começando do topo de sua cabeça e 
movendo-se até o final dos dedos dos pés. 
Você pode se concentrar em sentimentos de 
calor, tensão, formigamento ou relaxamento 
de diferentes partes do  corpo.

https://youtu.be/E7koAcMuYXw
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Segundo a neurociência, meditar aumenta o volume de quatro 
regiões do cérebro responsáveis por:

◊ lembranças e autorregulação;
◊ aprendizado, cognição, memória e regulação emocional;
◊ tomada de decisões, empatia e compaixão;
◊ neurotransmissores reguladores; e
◊ redução nos níveis de estresse.

MEDITAÇÃO GUIADA
A meditação é a prática na qual o indivíduo utiliza técnicas para 
focar a mente em um objeto, pensamento ou atividade em 
particular, visando alcançar um estado de clareza mental e 
emocional. A meditação guiada pode ser praticada com o 
auxílio de um vídeo ou uma gravação de som com 
instruções verbais.



MEDITAÇÃO 
GUIADA
COMO PRATICAR?

É possível encontrar diversos vídeos no 
Youtube com diferentes meditações, assim 
como aplicativos, que além de oferecerem 
meditações guiadas, ainda disponibilizam um 
“cronômetro”, para você marcar o tempo que 
deseja meditar livremente, como por exemplo 
aquele um minuto que mencionamos na 
“atenção plena”.

Dicas de app 

  Dica do Bem do Estar: se você quiser praticar 
  uma meditação guiada lúdica voltada para 
  mente e para o corpo clique aqui.
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https://www.bemdoestar.org/artigos/o-segredo-que-o-corpo-abriga
https://www.calm.com/
https://www.headspace.com/pt
https://insighttimer.com/br
https://lojong.com.br/app/
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A TCC considera que nós somos 
diretamente influenciados pelo que pensamos. 
O jeito como o ser humano interpreta os fatos 
pode ser aquilo que nos afeta. Ou seja, a 
forma como cada pessoa enxerga, sente, 
pensa e acredita sobre uma determinada 
situação, possivelmente é o que nos causa 
desconforto. Um dos objetivos desta linha 
terapêutica é identificar padrões de 
comportamento, pensamentos, crenças e 
hábitos disfuncionais que estão ligados a 
origem dos problemas, utilizando técnicas 
para mudar essas percepções de uma 
forma mais positiva e saudável.

REGISTRO DE 
PENSAMENTOS 
DISFUNCIONAIS
O Registro de Pensamentos Disfuncionais é 
um exercício utilizado pela Terapia 
Cognitivo-Comportamental (TCC) que nos 
possibilita controlar melhor os sentimentos 
colocados acima, resolver conflitos, contestar 
pensamentos negativos e alterar 
comportamentos improdutivos.
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O QUE SÃO PENSAMENTOS DISFUNCIONAIS? 
É o resultado de uma interpretação negativa e distorcida da 
realidade, que não traz benefícios, não contribui com nada 
de bom e geram desconforto. Por isso, é muito importante 
aprendermos a diferenciar nossa interpretação da própria 
realidade, identificando e avaliando a veracidade dos 
nossos pensamentos. Quando percebermos uma mudança 
de humor, ou de repente não se sentir bem, podemos aplicar 
o Registro de Pensamentos Disfuncionais respondendo 
algumas perguntas. 

Faça o download do modelo da tabela aqui.

https://www.bemdoestar.org/artigos/registro-de-pensamentos-disfuncionais
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Diversos estudos, relacionados a gratidão ativa, ou seja, o 
exercício da gratidão no dia a dia não simplesmente 
experienciá-la em momentos esporádicos (gratidão passiva), 
mostram que essa prática proporciona relaxamento, regulação 
emocional, principalmente na redução do estresse e 
potencialização e fortalecimento das relações humanas,
tornando-as mais empáticas, além de aumentar  produção de 
dopamina (hormônio responsável pela mediação dos processos 
de motivação e prazer). Dentre os benefícios físicos da prática da 
gratidão estão: melhora do sono, do sistema imunológico e 
aumento dos níveis de bem-estar. 

GRATIDÃO
Praticar a gratidão é reconhecer os elementos 
de valor na sua vida. 
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GRATIDÃO
COMO PRATICAR?

A gratidão é uma maneira de apreciar o que 
se tem, em vez de sempre buscar algo novo 
na esperança de se tornar mais feliz ou pensar 
que não pode se sentir satisfeito até que 
todas as necessidades físicas e materiais 
sejam atendidas. A gratidão ajuda a se 
concentrar no que se tem e não no que falta. 
E, embora possa parecer artificial a princípio, 
esse estado mental se fortalece com o uso 
e a prática.

A seguir estão algumas maneiras de cultivar 
gratidão regularmente.
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MANTENHA UM DIÁRIO DE GRATIDÃO
Crie o hábito de anotar ou compartilhar com 
seus entes queridos os pensamentos sobre os 
presentes que você recebe todos os dias. 
Escolha um horário toda semana para se 
sentar e escrever sobre as suas bênçãos - 
refletindo sobre o que deu certo ou o que você 
agradece. Às vezes, ajuda a escolher um 
número - como três a cinco coisas - que você 
identificará a cada semana. Ao escrever, seja 
específico e pense nas sensações que sentiu 
quando algo de bom aconteceu com você.

AGRADEÇA A ALGUÉM MENTALMENTE
Não tem tempo para escrever? Então, separe 
alguns minutos e apenas pense em alguém 
que fez algo de bom por você e agradeça, 
mentalmente, ao indivíduo.

ORAR
Pessoas religiosas podem usar a oração 
para cultivar gratidão.

ESCREVA UMA CARTA DE 
AGRADECIMENTO
Você pode se sentir mais feliz e nutrir o 
relacionamento com outra pessoa, 
escrevendo uma carta de agradecimento, 
expressando sua satisfação e apreciação pelo 
impacto dessa pessoa em sua vida. Envie, ou 
melhor ainda, entregue e leia, pessoalmente, 
se possível. Crie o hábito de enviar pelo 
menos uma carta de gratidão por mês. 
De vez em quando, escreva uma para si 
mesmo.
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O tempo sempre foi usado como “panos quentes” 

para o excesso de informações e atividades da nossa 

correria do cotidiano. Nunca temos tempo para visitar 

aquele parente ou amigo, não temos tempo para 

fazer exercício físico, imagina o tempo para fazer 

uma terapia ou algum cuidado pessoal? Aí é que 

não temos mesmo. Mas será que é estamos 

falando de tempo?

EM TEMPOS DE PANDEMIA 
O QUE NOS RESTA ...

Para você assumir o controle das próprias emoções, você 
precisa parar e olhar para si. Descobrir como está se 
sentindo e, com isso, descobrir os gatilhos de ansiedade, 
estresse, medo, entre outros sentimentos. Separa um tempo 
para si é o primeiro passo para você conseguir realizar seus 
objetivos e sonhos. Mas diante de um tsunami chamado 
coronavírus, que veio e nos arrancou da nossa rotina diária, 
dos nossos compromissos, que levou nossa liberdade de ir e 
vir e ainda nos proibiu o contato físico com as pessoas, que 
nós latinos tanto gostamos, como fica essa relação com o 
tempo? 

Normalmente, nos baseamos em experiências do passado 
para direcionar o caminho que vamos seguir no presente 
e no futuro. Diante de um passado inexistente, pelo menos 
para as gerações vivas hoje, já que ninguém viveu algo 
parecido com isso que estamos passando, como podemos 
direcionar nossas atitudes? Como podemos viver na 
incerteza do amanhã, já que quando é que vamos 
conseguir sair e viver o novo normal?

A resposta: VIVA O PRESENTE!

Um dos maiores cuidados que você pode ter com a sua 
mente é ESTAR PRESENTE e aproveitar cada minuto do seu 
dia, da sua vida. Estando em casa, estando no trabalho, 
voltando a rotina ou criando uma nova rotina, o maior 
benefício que você pode exercer para você é VIVER O 
PRESENTE. Pratique atenção plena, medite, agradeça e 
CUIDE BEM DO SEU ESTAR!

https://www.bemdoestar.org/artigos
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Os três objetivos do Instituto são: CONSCIENTIZAR, 
informar a população sobre os cuidados para uma 
saúde da mente de qualidade; CONECTAR, promover 
experiências do cuidado com a mente, proporcionando 
ferramentas que contribuem com o desenvolvimento 
socioemocional individual e coletivo; e MOBILIZAR, 
entender o contexto sobre saúde da mente e o impacto 
na sociedade (pesquisas e práticas de advocacy).

O Bem do Estar, possui duas linhas de atuação: os 
projetos com gratuidade e os projetos de geração de 
renda própria (serviços). Sendo eles: “Pequenos & Jovens 
Estars”, “Rede de Apoio”, “Blog do Estar”, “Galeria 
Meiuca: “Sociedade de Vidro” - projetos com gratuidade, 
e “Estars no Trabalho”, “Estars do Futuro” e “Assessoria do 
Estar” - projetos de geração de renda. 

Vale ressaltar que nós não disponibilizamos 
atendimentos, a organização apenas dissemina 
informações sobre locais, já existentes e bem 
estruturados. Somos apenas uma ponte entre a
informação e o atendimento.

SOBRE O
BEM DO ESTAR
O Instituto Bem do Estar, um negócio social sem 
fins lucrativos, existe para ajudar a construir uma 
sociedade saudável por meio da mudança de 
comportamento em relação à saúde da mente. 

https://www.bemdoestar.org/pequenos-e-jovens-estars
https://www.bemdoestar.org/pequenos-e-jovens-estars
https://www.bemdoestar.org/encontre-apoio
https://www.bemdoestar.org/artigos
https://www.bemdoestar.org/galeria-meiuca-sociedade-de-vidro
https://www.bemdoestar.org/galeria-meiuca-sociedade-de-vidro
https://www.bemdoestar.org/estars-no-trabalho
https://www.bemdoestar.org/
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SOBRE A
NOZ 
A NOZ é um ateliê de pesquisa e inteligência de 
negócios, cujo trabalho é entender desejos e 
comportamentos humanos. Atua em todo o ciclo de 
negócios unindo conhecimentos e metodologias de 
Economia Comportamental, Pesquisa, Planejamento 
Estratégico, Financeiro e de Marketing, 
Além de consultoria e projetos para empresas, a NOZ 
também foca seu trabalho em estudos sociais sobre 
diversos temas, como: Cooperação, Educação, Trabalho 
e Empreendedorismo, Maturidade (50+), Doação, 
Mulheres e o Mercado de Trabalho.

Fundada em 2015, acredita que informação e 
conhecimento tem o poder de transformar. Tem como 
objetivo impulsionar o debate, a troca de experiências e 
a escuta de novas visões e percepções.

https://www.noz-pesquisaeinteligencia.com/
https://www.noz-pesquisaeinteligencia.com/
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AGRADECIMENTO

ASSESSORIA DE IMPRENSA
Frida Luna 
Uma agência de comunicação focada em 
startups e negócios de impacto social. 
Produz conteúdo e conduz projetos de 
assessoria de imprensa desenvolvidos a 
partir da produção de informações e 
dados exclusivos.

Aos nossos colaboradores de conteúdo:
Erika Scandalo
Camila Kneip
Mirmila Musse
Ricardo Milito
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QUER SABER MAIS 
SOBRE OS CUIDADOS 
COM A SAÚDE DA 
MENTE?

Siga nossas redes sociais:
Facebook e Instagram
@institutobemdoestar

Acesse nosso site:
www.bemdoestar.org

https://www.facebook.com/institutobemdoestar
https://www.instagram.com/institutobemdoestar/
https://www.bemdoestar.org/
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https://www.bemdoestar.org/

