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Devido à pandemia de COVID-19, 
encontramo-nos todos num período 
isolamento ou quarentena com o 
objetivo de diminuir a propagação do 
vírus. 

Agora, cada um de nós deve ficar confinado ao espaço da sua casa. 
Apenas em situações especificas podemos ir à rua (e.g., compra de 
bens alimentares, farmácia, assistência a pessoas necessitadas). 
Só assim poderemos diminuir os efeitos nefastos causados pela 
propagação massiva e repentina do vírus. 
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Os argumentos para o  
isolamento/quarentena são facilmente 
compreensíveis! No entanto, a quarentena 
traz-nos muitos desafios psicológicos! 

Para a maioria de nós, significa uma alteração repentina e considerável 
das nossas rotinas diárias. Priva-nos das nossas relações sociais, retira-
nos a autonomia e sensação de liberdade e potencia o medo de contrair 
a doença.  

Perante este clima de incerteza em relação ao futuro, podem surgir:

(a) Sentimentos de tristeza, angústia e depressão;
(b) Ansiedade acrescida;
(c) Sentimentos de confusão, raiva e frustração perante o isolamento;
(d) Perturbações de stress pós-traumático.



Pág. 4 

Se está isolado em casa e se sente desta 
forma, saiba que é comum. O momento que 
vivemos leva a que situações de ansiedade 
e medo sejam mais recorrentes.

Para preservar a sua estabilidade: 

1. Mantenha a rotina;
2. Cuide de si;
3. Estabeleça contactos;
4. Combata o tédio;
5. Limite a exposição às notícias;
6. Apele ao altruísmo e à sua resiliência.
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1. Mantenha a rotina

 y Tente levantar-se à hora habitual;
 y Vista-se;
 yMantenha a sua rotina alimentar a tempo e horas;
 y Programe diferentes tarefas diárias;
 y Se possível, trabalhe a partir de casa.

2. Cuide de si

 yMantenha uma alimentação equilibrada;
 y Faça exercício físico;
 y Procure preservar uma boa higiene de sono;
 y Evite ver no consumo de drogas, álcool ou tabaco um meio para 
lidar com estes tempos potencialmente stressantes.

3. Estabeleça contactos;

 y Aproveite para reforçar as suas relações;
 y Procure auxílio e suporte em pessoas próximas, sejam 
familiares ou amigos;

 y Estabeleça contactos mais regulares com as suas pessoas 
significativas, utilizando os meios tecnológicos que tenha à sua 
disposição.
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4. Combata o tédio

 y Permaneça mentalmente ativo e procure oscilar entre diversas tarefas 
que lhe sejam prazerosas;

 y Atualize as séries de TV que tem guardadas;
 y Termine aquele livro para o qual não tem tido tempo;
 y Explore mais detalhadamente novos projetos e ambições futuras.

5. Limite a exposição às notícias

 y É desaconselhada a recolha de informação contínua acerca da doença;
 y Tente limitar o tempo em que vê, lê ou ouve notícias que considere 
perturbadoras;

 y Procure utilizar fontes credíveis, como a Organização Mundial de 
Saúde e a Direção-Geral de Saúde;

 y Não acredite em tudo o que aparece nas redes sociais.

6. Apele ao altruísmo e à sua resiliência

 y Encarar esta medida como um comportamento individual de proteção 
para consigo, com os outros e de respeito para com a comunidade 
pode ajudá-lo a lidar de forma mais positiva com o isolamento;

 y Tente também relembrar-se das capacidades e competências que já 
usou anteriormente para ultrapassar momentos de stress.
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Caso se sinta significativamente 
perturbado ou com desconforto 
psicológico mais acentuado, é 
recomendado que contacte com um 
profissional de saúde ou com a Linha 
SNS24. 
Se necessitar do nosso apoio para este momento pontual, 
envie-nos um e-mail (spclinica@ualg.pt). Tentaremos dar-lhe 
resposta com a maior brevidade possível.
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Se tiver filhos, saiba que:
Nem todas as crianças e adolescentes respondem a este acontecimento 
da mesma forma. As alterações mais comuns incluem: choro e/ou 
maior irritabilidade nas crianças mais pequenas, possíveis episódios 
de enurese, dificuldades em manter os hábitos alimentares e de sono, 
dificuldades de concentração e atenção, tristeza excessiva e/ou 
sintomas somáticos (e.g., dores de cabeça ou no corpo).
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Durante este período, os cuidadores devem 
considerar as seguintes estratégias:

 y Proporcione às crianças informação verdadeira sobre o que se está a passar e 
acerca dos cuidados que devem ser tidos;

 y Permita que o seu filho fale e expresse os seus sentimentos acerca do 
isolamento. Deixe-o saber que não tem mal caso ele se sinta chateado ou 
triste. Pode também ser útil se partilhar a sua própria ansiedade;

 y Evite a exposição da criança às notícias e aos conteúdos sobre a pandemia que 
podem ser mal interpretadas e gerar sentimentos de medo acrescido;

 y Tente assegurar que a criança mantém a sua rotina habitual. Crie um 
cronograma para as atividades de aprendizagem e deixe tempo para atividades 
relaxantes e divertidas;

 y Passe mais tempo de qualidade com o seu filho, disfrutando de atividades em 
família, como desenhos, trabalhos manuais ou jogos de tabuleiro. Aproveite 
para reforçar os atos de atenção e carinho;

 y Seja um modelo. Arranje tempo para si, durma e coma bem, pratique exercício 
físico e não descure o contacto com amigos e familiares.
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