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Acerca deste guia 

 

Neste momento, o nosso mundo está a mudar rapidamente. Tendo em conta as 

últimas notícias na comunicação social acerca do coronavírus, seria difícil não se 

preocupar com o que tudo isto significa para si e para aqueles que ama.  

 

A preocupação e a ansiedade são problemas comuns nesta altura e quando 

assumem uma proporção excessiva podem ser desgastantes. Este guia foi 

elaborado para o ajudar a gerir da melhor forma a sua preocupação e ansiedade 

nestes tempos de incerteza.  

 

Assim que tiver lido a informação, pode experimentar os exercícios, se sentir que 

eles lhe podem ser úteis de alguma forma. É natural que a sua mente fervilhe 

quando os tempos são de incerteza, por isso tente lembrar-se de se auto-cuidar e ter 

compaixão por si próprio, bem como para com aqueles que o rodeiam. 

 



 

O que é a preocupação excessiva? 

 

Os seres humanos têm uma incrível capacidade para pensar sobre acontecimentos 

ou situações futuras. “Pensar no futuro” significa que conseguimos antecipar 

obstáculos ou problemas, e isso dá-nos a oportunidade de planear soluções. 

Quando nos ajuda a atingir os nossos objectivos, “pensar no futuro” pode ser útil. 

Por exemplo, lavar as mãos e manter o distanciamento social são comportamentos 

úteis, que podemos decidir adoptar de forma a prevenir a propagação do vírus. 

Contudo, a preocupação excessiva é uma forma de “pensar no futuro” que nos deixa 

habitualmente ansiosos e apreensivos. Quando nos preocupamos excessivamente, 

tendemos a pensar nos piores cenários e a sentir que não somos capazes de lidar 

com as situações. 

 

 

Como é ter preocupação excessiva? 

 

A preocupação excessiva pode fazer-se sentir como uma cadeia de pensamentos e 

imagens, que pode progredir gradualmente em direções catastróficas e improváveis. 

Algumas pessoas sentem que as preocupações são algo incontrolável – como se 

tivessem vida própria. Recentemente, é natural que muitos de nós tenhamos dado 

connosco a pensar no pior dos cenários. O exemplo a seguir ilustra como as 

preocupações podem escalar rapidamente, mesmo a partir de pequenas situações. 

Já deu por si a ter algum pensamento assim? (Fazemos uma confissão: nós já!) 

 

As preocupações não se ficam apenas pela nossa cabeça. Quando se tornam 

excessivas, nós sentimo-las também nos nossos corpos. Alguns dos sintomas 

corporais ou físicos relacionados com a preocupação excessiva e a ansiedade são: 

 Tensão ou dores musculares 

 Agitação e dificuldade em relaxar 

 Dificuldades de concentração 

 Alterações no sono 

 Sentir-se facilmente cansado 

 



O que é que ativa a preocupação excessiva e a ansiedade? 

 

Qualquer coisa pode ser um “gatilho” para a preocupação excessiva. Mesmo quando 

tudo está bem, pode dar por si a pensar “mas e se tudo se desmoronar?”. Há, no 

entanto, algumas situações em que a preocupação se torna muito comum. Os 

grandes gatilhos das preocupações são situações que se apresentam como: 

 Ambíguas – pouco claras e por isso possibilitam diferentes interperetações 

 Novas – pois não temos nenhuma situação passada com que comparar 

 Imprevisíveis – não está claro como vão acabar  

Algum destes aspectos lhe parece familiar neste momento? A atual situação de 

saúde no mundo, relacionada com o covid-19, inclui os três aspetos acima referidos, 

e por isso faz todo o sentido que as pessoas estejam a sentir-se muito preocupadas. 

É uma situação nova, carregada de incertezas, que nos poderá levar naturalmente a 

sentir preocupação excessiva e ansiedade.  

 

 

Há diferentes tipos de preocupação? 

 

As preocupações podem-nos ajudar ou não ajudar nada. Os psicólogos fazem 

habitualmente a distinção entre preocupações com “problemas reais” versus 

“problemas hipotéticos”. 

 Preocupações com problemas reais – Estão relacionadas com problemas 

reais e que precisam de soluções imediatas. Por exemplo, dada a grande 

preocupação com o vírus neste momento, há soluções que nos ajudam como 

a lavagem regular das mãos, o distanciamento social e o isolamento no caso 

de termos sintomas. 

 Preocupações hipotéticas – Focam-se na crise de saúde actual e podem 

incluir pensamentos acerca dos piores cenários (o que é chamado de  

catastrofização). Por exemplo, imaginar o pior dos cenários como a morte da 

grande maioria das pessoas. 

 

Preocupações com problemas reais 
São acerca de problemas reais  

que o estão a afectar neste momento 

Preocupações hipotéticas 
São sobre de situações que não existem no 
presente momento, ainda que possam vir a 

acontecer no futuro 

 

  “O que farei se 
perder o meu 

emprego e ficar 
desempregado?

” 

 
 
 
 
 

“Os meus filhos 
estão sem escola e 
eu preciso de apoio 
para cuidar deles.” 

 
 
 
 
 

“Não tenho 
comida suficiente 

em casa…  
Esta só dá para 

alguns dias.” 

 
 
 
 
 

“Sou jovem e 
saudável, mas 
…e se acabar 

num 
ventilador?” 

 
 
 
 
 



Quando é que as preocupações se tornam um problema? 

 

Como já vimos, todas as pessoas se preocupam de alguma forma, e alguma 

antecipação das situações pode ajudar a planear e gerir essas situações. Não há 

uma dose certa de preocupação. Dizemos que a preocupação se torna um problema 

quando nos impede de vivermos a vida que queremos, ou nos faz sentir 

desmoralizados e exaustos. 

Ajuda-o a alcançar o que quer 
Faz com que se sinta desmotivado,  

aborrecido ou exausto 

Ajuda-o a resolver problemas na sua vida Impede-o de viver a vida 

 

 

O que posso fazer com a preocupação excessiva? 

 

É natural que se sinta preocupado no momento presente, mas se sente que essa 

preocupação se está a tornar excessiva e a tomar conta da sua vida – por exemplo, 

se está a fazer com que se sinta ansioso ou a dificultar o seu sono – então talvez 

seja útil encontrar formas de limitar o tempo que passa a preocupar-se e encontrar 

medidas que ajudem a melhorar o seu bem estar. Na próxima secção deste guia, 

incluímos uma seleção de informação, exercícios e tarefas para manter o seu bem 

estar e gerir a sua preocupação e ansiedade. Estas dicas e estratégias podem 

ajudá-lo a: 

 Manter a sua vida equilibrada – Os psicólogos sabem que o nosso bem 

estar advém de viver uma vida equilibrada que inclua actividades que 

proporcionam sentimentos de prazer, de realização ou conquista e de 

proximidade. O Menu de Actividades, que se encontra nas próximas páginas, 

contém sugestões de actividades que o ajudam a distrair-se e a manter-se 

activo. Lembre-se de que somos animais sociais – precisamos de nos 

relacionar para nos realizarmos e nos desenvolvermos. Recomendamos que 

tente, pelo menos, pôr em prática algumas actividades que envolvam outras 

pessoas. Nos tempos como o que estamos a viver, temos que encontrar 

formas alternativas e criativas de manter o contacto social à distância. Por 

exemplo, mantendo-se em contacto com os outros por telefone ou online.  

 Aprender a distinguir uma “preocupação real” de uma “preocupação 

hipotética” e focar-se nas preocupações reais – A Árvore de Decisão 

sobre as Preocupações é uma ferramenta útil para o ajudar a decidir que tipo 

Preocupação normal                                                          Preocupação excessiva 



de preocupação está a ter. Se percebe que está a ter muitas “preocupações 

hipotéticas”, então será importante lembrar-se de que a sua mente não se 

está a focar num problema que consiga resolver agora e encontrar formas de 

deixar essa preocupação de lado e focar-se noutra coisa, atividades ou 

tarefas. Também pode utilizar esta ferramenta com as crianças, se elas 

estiverem com dificudade em gerir as suas preocupações. 

 Pratique como adiar a sua preocupação – Se a sua preocupação é 

insistente, pode fazer com que sinta que tem que lidar com ela agora, neste 

preciso momento. Pode experimentar adiar as preocupações hipotéticas. 

Muitas pessoas sentem que isso lhes permite relacionar-se de maneira 

diferente com as suas preocupações. Na prática, isto significa 

deliberadamente reservar um tempo todos os dias para se preocupar (por 

exemplo, 30 minutos no final de cada dia). No início, pode parecer uma coisa 

estranha de se fazer! Também significa que, durante as outras 23.5 horas do 

dia, você tenta deixar de lado a preocupação, até que chegue o “tempo de 

preocupação”. O exercício de Adiamento da Preocupação irá guiá-lo pelas 

etapas necessárias para pôr em prática esta estratégia. 

 Fale consigo mesmo com compaixão – Uma técnica tradicional de terapia 

cognitivo-comportamental para trabalhar com pensamentos negativos, como 

as preocupações que não ajudam e nos perturbam é anotá-los e encontrar 

uma maneira diferente de lidar com eles. Usando a tabela Desafiando os seus 

Pensamentos com Compaixão, pode praticar como responder aos seus 

pensamentos preocupantes ou ansiogénicos com bondade e compaixão. 

Damos-lhe um exemplo prático para começar a treinar esta forma de 

responder aos seus pensamentos automáticos que não ajudam. 

 Pratique a atenção plena ou o ter consciência do momento presente – 

Aprender e treinar a capacidade de atenção plena e tomar consciência do 

momento presente pode-nos ajudar a deixar de lado as preocupações, 

focando a nossa atenção no aqui e agora. Por exemplo, focar a sua atenção 

no movimento suave da sua respiração ou nos sons que ouve ao seu redor, 

podem servir como 'âncoras' úteis para voltar ao momento presente e deixar 

de lado as preocupações. 

 

 

  



Cuidar do seu bem-estar encontrando equilíbrio 

 

Com a atual situação de saúde mundial, muitas das nossas rotinas habituais e 

atividades diárias estão a mudar. Naturalmente, isto pode ser perturbador. Podemos 

mesmo descobrir que as coisas que costumamos fazer para cuidar do nosso bem 

estar se tornaram difíceis de concretizar. Quer esteja a trabalhar a partir de casa, ou 

esteja sob alguma forma de isolamento ou distanciamento físico, pode ser útil 

organizar uma rotina diária que envolva um equilíbrio entre as atividades que: 

• lhe dão uma sensação de realização ou conquista 

• o ajudam a sentir-se próximo e conectado com os outros, e 

• atividades que pode fazer apenas por prazer. 

 

Quando nos deparamos com 

preocupações excessivas e com a 

ansiedade, podemos perder o 

contacto com as coisas que nos 

costumavam dar prazer. Planeie 

realizar diariamente atividades 

que sejam agradáveis e que o 

façam sentir alegre. Por exemplo, 

ler um bom livro, ver comédia, 

dançar ou cantar as suas 

músicas favoritas, tomar um 

banho relaxante ou comer a sua 

comida favorita. 

Também nos sentimos bem quan-

do alcançamos ou realizamos 

algo produtivo. Por isso, é útil 

incluir todos os dias atividades 

que proporcionem uma sensação 

de realização ou conquista. Por 

exemplo, fazer algumas tarefas 

domésticas, de decoração, de 

jardinagem, uma tarefa de 

trabalho, confecionar uma nova 

receita, fazer exercício físico ou 

pagar uma conta. 

 

 

Somos seres sociais, e por isso, precisamos e naturalmente ansiamos por 

proximidade e conexão com outras pessoas. Com a atual crise de saúde, 

Bem Estar 

Prazer  
Realização 
Conquista  

Proximidade e Conexão 



muitos de nós podem estar fisicamente isolados ou distantes dos outros, 

por isso é importante considerar maneiras criativas de nos 

conectarmos, a fim de não ficarmos socialmente isolados e solitários. 

Como pode continuar a conectar-se com a família e amigos e ter tempo 

de socialização de maneira virtual? Talvez usando redes sociais, 

chamadas telefónicas e videochamadas. Pode também configurar 

atividades online compartilhadas, por exemplo, um clube virtual de 

filmes ou livros. Pode também explorar grupos online na sua 

vizinhança e verificar se existem maneiras de ajudar a sua 

comunidade local. 

Um desequilíbrio de prazer, conquista e proximidade pode afetar negativamente o 

nosso humor. Por exemplo, se passa a maior parte do tempo a trabalhar sem tempo 

para prazer ou socialização, pode começar a sentir-se triste e isolado. Por outro 

lado, se passa a maior parte do tempo a relaxar por prazer e não fazendo outras 

coisas importantes para si, isso também pode afetar o seu humor. 

No final de cada dia, pode sintonizar-se consigo próprio e refletir sobre “O que eu fiz 

hoje que me deu uma sensação de conquista? E de prazer? E de proximidade com 

os outros?”, “Consegui um bom equilíbrio? O que posso manter ou fazer de diferente 

amanhã?”. 

 

  



Menu de Atividades com ideias para se ocupar 
 
 

Animais 
Adote um animal 
Passeie com um cachorro 
Ouça os pássaros 

Crie 
Desenhe uma imagem  
Pinte um retrato 
Tire uma foto 
Faça um rabisco/esboço 
Organize fotografias 
Faça um álbum de fotografias 
Inicie uma página de recados 
Termine um projeto 
Costurar / tricotar 

Mente 
Sonhe acordado 
Medite 
Reze 
Reflita 
Pense 
Faça exercícios de 

relaxamento 
Pratique yoga 

Cronograma 
Levante-se mais cedo 
Fique acordado até 

tarde 
Durma até tarde 
Marque algo fora da sua 

lista de tarefas 

Seja Ativo 
Passeie 
Corra 
Nade 
Ande de bicicleta 
Veja um vídeo de 

exercício fisico em casa 

Cuidados Pessoais 
Tome um banho relaxante 
Tome um duche 
Lave o cabelo 
Dê a si mesmo um 

tratamento facial 
Apare as suas unhas 
Apanhe sol (com protetor 

solar!) 
Tire uma sesta 

Expressão 
Ria 
Chore 
Cante 
Grite  

Música 
Ouça a música que gosta 
Encontre músicas novas 

para ouvir 
Ligue o rádio 
Faça música 
Cante uma canção 
Toque um instrumento 
Ouça um podcast 

Limpeza 
Limpe a casa 
Limpe o quintal/terraço 
Limpe o wc 
Limpe o quarto 
Limpe o frigorífico 
Limpe o seu calçado 
Limpe o forno 
Lave a louça 
Encha / esvazie a máquina 

de lavar louça 
Lave roupas 
Faça algumas tarefas 
Organize o seu local de 

trabalho 
Limpe um armário 
 

Bondade 
Ajude um amigo / vizinho / estranho 
Faça um presente para alguém 
Pratique um ato aleatório de 

bondade 
Faça um favor a alguém 
Ensine a alguém uma habilidade 
Faça algo de bom para alguém 
Planeie uma surpresa para alguém 
Faça uma lista dos seus pontos 

positivos 
Faça uma lista de coisas ou pessoas 

pelas quais é grato 

Natureza 
Tente jardinar 
Plante algo 
Faça alguma poda 
Corte a grama 
Colha flores 
Compre flores 
Dê um passeio na 

natureza 
Sente-se ao sol 

Tente algo novo 
Experimente uma nova 

comida 
Ouça alguma  

música nova 
Assista a um novo 

programa de TV   
ou filme 

Vista roupas novas 
Leia um novo livro 
Faça algo espontâneo 
Expresse-se 

Conecte-se com pessoas 
Entre em contacto com um amigo 
Participe de um novo grupo 
Participe de um partido político 
Participe de um site de namoro 
Envie uma mensagem a  

um amigo 
Escreva uma carta a um  

amigo 
Reconecte-se com um velho 

amigo 
 

Aprender 
Aprenda algo novo 
Aprenda uma nova habilidade 
Aprenda um novo facto 
Assista a um vídeo tutorial 

Planear 
Estabeleça uma meta 
Crie um orçamento 
Faça um plano de 5 anos 
Faça uma lista de tarefas 
Faça uma lista de “lixo” 
Faça uma lista  

de compras 

Assistir 
Assista um filme 
Assista a um 

programa de TV 
Assista a um vídeo 

do Youtube 

Cozinhar 
Cozinhe uma refeição para si 

mesmo 
Cozinhe uma refeição  

para outra pessoa 
Faça um bolo / biscoitos 
Faça marshmallows assados 
Faça uma receita nova 

 

Reparar 
Repare algo em casa 
Repare a sua bicicleta ou carro 
Faça algo novo 
Troque uma lâmpada 
Decore um quarto 

Ler 
Leia um livro favorito 
Leia um novo livro 
Leia o jornal 
Leia o seu site favorito 
 

Escrever 
Escreva uma carta com elogios 
Escreva uma carta a um político 
Escreva uma carta manifestando a sua 

raiva 
Escreva uma carta de gratidão 
Escreva um cartão de agradecimento 
Escreva um diário  
Faça o seu CV 
Comece a escrever um livro 



Árvore de Decisão para o ajudar a diferenciar entre 
uma “preocupação real” e uma ‘preocupação hipotética” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIM 

NÃO SIM 

NÃO 

O que me preocupa? 

É algo que eu 
possa mudar? 

Deixe a preocupação de lado e 
concentre-se noutra coisa que seja 
importante para si neste momento. 

Descubra o que pode fazer. 
Faça uma lista das opções. 

Existe algo que 
eu possa fazer 

agora? 

 

Planeie o que poderá fazer 
e quando o fará. Faça-o agora. 

Deixe a preocupação de lado e 
concentre-se noutra coisa que seja 
importante para si neste momento. 

Deixe a preocupação de lado e 
concentre-se noutra coisa que seja 
importante para si neste momento. 



Adiar preocupações em tempos de incerteza 

 

Os psicólogos consideram haver dois tipos de preocupações: 

1. As “preocupações reais”, que são sobre problemas reais que o afetam agora 

e sobre os quais pode agir neste momento.  

Por exemplo: “As minhas mãos estão sujas da jardinagem, preciso de lavá-

las”; “Tenho de telefonar à minha amiga ou ela vai pensar que me esqueci do 

seu aniversário”; “Não consigo encontrar as minhas chaves”; “Não consigo 

pagar esta conta de eletricidade”; “O meu namorado não fala comigo”. 

2. E as “preocupações hipotéticas”, que são acerca de coisas que não 

existem atualmente, mas que podem acontecer no futuro.  

Por exemplo, “E se eu morrer?”; “E se todas as pessoas que eu conheço 

morrerem?”; “Esta situação está a deixar-me louco”. 

As pessoas que são afetadas por preocupações geralmente consideram-nas 

incontroláveis e desgastantes, e deixam-se levar facilmente pelas preocupações 

quando estas lhes surgem. Experimentar adiar as suas preocupações – reservar 

conscientemente algum tempo do seu dia para não fazer mais nada para além de se 

preocupar e limitar o tempo que perde a preocupar-se – é uma forma útil de 

modificar a sua relação com as preocupações. Siga os passos abaixo, pelo menos, 

uma vez por semana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo 1: Preparação 

Decida quando será o momento de se preocupar e a sua duração. 

 O “Tempo das Preocupações” é o tempo que guardará todos os dias com o 

objetivo específico de se preocupar. 

 Qual o momento do seu dia que julga ser aquele em que estará com o 

melhor estado de espírito para atender às suas preocupações? 

 Quando é mais improvável ficar perturbado? 

 Se não tiver a certeza, 15 a 30 minutos todos os dias, às 19h00 é 

sempre um bom ponto de partida. 

Passo 2: Adiar a preocupação 

Durante o dia, perceba em que medida as preocupações que vêm ao de cima 

são “preocupações reais”, ou seja, problemas que pode resolver agora, ou 

“preocupações hipotéticas”, que precisam de ser adiadas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo 2: Adiar as preocupações (continuação) 

Decida quando será o momento de se preocupar e a sua duração. 

 

É uma preocupação com um problema real? 

Posso fazer alguma coisa agora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redirecione a sua atenção para o aqui e agora,                                      

tomando consciência do momento presente: 

 Use os seus 5 sentidos (visão, audição, tato, olfacto, paladar). 

 Foque a sua atenção no ambiente exterior em vez de no seu interior. 

 Diga a si mesmo: “Não me vou deixar levar por esta preocupação agora, vou 

deixá-la para mais tarde”. 

 

 

 

NÃO SIM 

Adie pensar nisso até ao 
momento da preocupação. 

Passo 3: Tempo das Preocupações 

Use o seu precioso tempo da preocupação para se preocupar. Pode anotar 

alguma das suas preocupações hipotéticas que teve ao longo do dia. Reflita 

quão preocupantes são elas para si neste momento? Alguma delas é o tipo de 

preocupação que pode levá-lo a fazer alguma coisa na prática? 

 Tente usar todo o tempo das preocupações que programou, mesmo que 

sinta que não tem muitas preocupações com que se preocupar, ou mesmo 

que as preocupações não lhe pareçam tão urgentes neste momento. 

 Reflita sobre as suas preocupações agora: Têm o mesmo impacto 

emocional quando pensa nelas agora como quando pensou nelas pela 

primeira vez? 

 Alguma das suas preocupações pode ser transformada num problema real 

para o qual pode procurar uma solução prática? 

 

 

Faça-o agora. 



Desafiando os seus pensamentos com compaixão  
 

Situação 
Com quem estava? O que 
estava a fazer? Onde estava? 
Quando é que aconteceu?  

Emoções e             
Sensações Corporais 

O que sentiu? (classifique a 
intensidade de 0 a 100%) 

Pensamentos Automáticos 
O que passou pela sua 
cabeça? (pensamentos, 
imagens, memórias) 

Resposta com compaixão 
Como pode responder aos seus 
pensamentos automáticos, com 
bondade e compaixão? 

Estava sozinho a ver as 

notícias. 

Senti-me ansioso, com o 

coração a acelerar, e com 

uma sensação se pânico.  

(70%) 

Isto é terrível. Tantas pessoas 

vão morrer. O que irá 

acontecer a mim e à minha 

família? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se passou pela sua cabeça alguma 
imagem ou memória, o que é que ela 
significa para si? 

É compreensível que  eu esteja 

preocupado – seria irrealista 

não estar. O que é melhor 

fazer para me sentir melhor 

neste momento? Talvez possa 

ver algum filme de comédia 

em vez de ficar a ver notícias, 

ou ir fazer outra coisa para 

me distrair. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tente responder a si mesmo, usando as 
qualidades compassivas da sabedoria, 
força, calor, gentileza e não-julgamentos. 
Pode pensar nas seguintes questões: O 
que é que o meu melhor amigo me diria? O 
que é que uma pessoa verdadeiramente 
cheia de compaixão diria? Que tom de voz 
necessito ouvir para me sentir em 
segurança e apaziguado? 

 



 

Situação 
Com quem estava? O que 
estava a fazer? Onde estava? 
Quando é que aconteceu?  

Emoções e             
Sensações Corporais 

O que sentiu? (classifique a 
intensidade de 0 a 100%) 

Pensamentos Automáticos 
O que passou pela sua 
cabeça? (pensamentos, 
imagens, memórias) 

Resposta com compaixão 
Como pode responder aos seus 
pensamentos automáticos, com 
bondade e compaixão? 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se passou pela sua cabeça alguma 
imagem ou memória, o que é que ela 
significa para si? 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tente responder a si mesmo, usando as 
qualidades compassivas da sabedoria, 
força, calor, gentileza e não-julgamentos. 
Pode pensar nas seguintes questões: O 
que é que o meu melhor amigo me diria? O 
que é que uma pessoa verdadeiramente 
cheia de compaixão diria? Que tom de voz 
necessito ouvir para me sentir em 
segurança e apaziguado? 
 



Algumas dicas finais 

 Defina uma rotina. Se está a passar mais tempo em casa, é importante manter 

uma rotina regular. Mantenha a mesma hora de acordar e de ir para a cama, os 

mesmos horários de refeições, de arranjar-se e vestir-se todas as manhãs. Pode 

usar um calendário para dar estrutura ao seu dia. 

 Mantenha-se ativo física e mentalmente. Quando planear os seus horários 

diários, inclua atividades que mantenham a sua mente e corpo ativos. Por 

exemplo, pode tentar aprender algo novo através de um curso online, ou 

desafiar-se a aprender uma nova língua. Também é importante manter-se ativo 

fisicamente. Por exemplo, fazendo tarefas domésticas vigorosas durante 30 

minutos ou acompanhando um vídeo de exercícios online. 

 Pratique a gratidão. Em tempos de incerteza, desenvolver a prática da gratidão 

pode ajudá-lo a conectar-se com momentos de alegria, alívio e prazer. No final 

de cada dia, tire um tempo para refletir razões pelas quais pode estar agradecido 

hoje. Tente ser específico e reparar em coisas novas em cada dia, por exemplo 

“Estou grato porque esteve sol à hora do almoço e eu pude sentar-me no jardim”. 

Pode iniciar um diário de gratidão ou guardar registos num frasco da gratidão. 

Encoraje outras pessoas de sua casa a também estarem envolvidas. 

 Esteja atento e limite os gatilhos da preocupação. À medida que a situação 

de saúde se desenvolve pode parecer que precisamos de seguir constantemente 

as notícias ou as redes sociais para atualizações. Contudo, repare que isso pode 

ser também um gatilho para as suas preocupações e ansiedade. Tente identificar 

o que despoleta as suas preocupações. Por exemplo, ver as notícias por mais de 

30 minutos? Ou consultar as redes sociais a toda hora? Tente limitar as vezes 

que está exposto aos gatilhos das preocupações no seu dia a dia. Pode optar por 

ouvir as notícias num horário específico todos os dias, ou pode limitar a 

quantidade de tempo que gasta nas redes sociais para procurar notícias. 

 Confie em fontes de informação credíveis. Também ajuda ter presente a fonte 

de onde obtém as noticias e informação. Procure fontes credíveis. A Direcção 

Geral de Saúde (DGS) e a Organização Mundial de Saúde (OMS) disponibiliza 

excelente informação: DGS - https://covid19.min-saude.pt; OMS - 

https://who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public- 
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