
INFORMAÇÃO PARA PAIS E 
MÃES DURANTE O COVID-19 

Famílias ao redor do mundo estão se adaptando às mudanças que estão acontecendo por causa da 
Doença do Coronavirus 2019 (COVID-19). Muitos pais acham estressante equilibrar o trabalho, cuidar dos 
filhos e manter a casa, principalmente quando separados de suas redes regulares de apoio. O isolamento 
pode representar uma oportunidade de passar mais tempo juntos e desenvolver o relacionamento com os 
filhos, mas muitos pais experimentarão sentimentos e prioridades conflitantes, além de desafios práticos.

As dicas abaixo são ferramentas para ajudar os a passar por este período junto de seus filhos, bem como 
para o seu próprio bem-estar.

O que você pode fazer para ajudar a si mesmo?

Parabéns - você está dando o primeiro passo ao reconhecer que este é um momento desafiador, 
com incerteza e estresse que devem ser gerenciados. Então, o que você pode fazer como pai e mâe?

SOBRE VOCÊ   O que você pode estar enfrentando?

Uma pandemia global aumenta os níveis de estresse para todos, inclusive para os cuidadores. Se você 
está sentindo sinais de estresse, é perfeitamente natural e você não está sozinho.

Os sinais de que você pode estar estressado incluem:

Ser pai ou mãe pode ser um desafio, mesmo em períodos de normalidade, mas durante esses momentos 
difíceis é crucial que você tome medidas para ajudar você, seu filho e toda a sua família a superar essa situação.

 Uma necessidade constante e compulsiva de informações    
 atualizadas do COVID-19, o que dificulta o foco em outros tópicos;

 Fraca concentração ou capacidade de tomar decisões, grandes  
 ou pequenas;

 Sentir-se oprimido, irritado ou ansioso;

 Experimentar padrões de alimentação e / ou sono interrompidos.

 Tente manter-se esperançoso e positivo -  
 milhões de outros estão se sentindo do   
 jeito que você está hoje.

 Cuide de si o máximo possível - compartilhe  
 as responsabilidades de cuidar das   
 crianças com outros adultos que se isolam  
 com você, reserve um tempo para trabalhar  
 ou descansar e mantenha as suas rotinas  
 sempre que puder.

 Mantenha a vida o mais próximo possível da 
 sua  estrutura habitual. Mantenha quaisquer 
 atividades espirituais, religiosas ou culturais 
 que considere reconfortantes.

 Faça uma lista de habilidades de enfrentamento   
 saudáveis para você e para a sua família - evite   
 comportamentos como consumo excessivo de   
 álcool, jogos on-line ou uso de drogas. Lem  
 bre-se de que mecanismos negativos de enfren  
 tamento aumentam ainda mais os seus níveis 
 de estresse e podem piorar a sua situação a   
 longo prazo.
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Para obter mais dicas sobre pais, 
inclusive de nossos parceiros no WHO 
UNICEF CDC e a parceria para acabar 
com a violência contra crianças: 
www.unodc.org/listenfirst

COVID-19



SOBRE O SEU FILHO   O que o seu filho pode estar enfrentando?

As crianças reagem ao estresse de várias maneiras e as suas reações podem 
variar dependendo de vários fatores, incluindo a idade. Aqui estão alguns sinais:

• Algumas crianças podem inicialmente ficar felizes em estar em casa, mas com 
 o tempo a interrupção de sua rotina, o isolamento de amigos e outras limitações  
 impostas aumentam seu estresse.  

• As crianças podem experimentar altos e baixos em seus comportamentos e as  
 suas emoções podem mudar. Elas podem ser extraordinariamente ativas, agres 
 sivas, calmas ou tristes.  
 As crianças podem expressar medo, ficar sobrecarregadas e mostrar ansiedade.  
 Elas podem chorar, ficar mais dependentes do que o normal. Elas podem ter   
 interrupções do sono.  

 As crianças podem não querer participar de tarefas ou trabalhos escolares. Elas  
 também podem não se dar tão bem com os irmãos e outros membros da família.

Lembre-se de que é compreensível que as crianças reajam a situações estressantes. É importante 
que você reconheça o estresse e console-as de forma apropriada para sua faixa etária.

Como você pode ajudar seu filho?

 Seja carinhoso com seu filho para tran- 
 quilizá-lo e confortá-lo, mantendo um   
 relacionamento positivo. Dê-lhe as mãos  
 ou lhe dê abraços. Diga à ele que você o ama.

 Procure oportunidades para elogiar seu  
 filho quando ele tiver feito algo bom, por  
 menor que possa parecer. Quanto mais  
 você elogia, maior a probabilidade de ele  
 fazê-lo novamente!

    Garanta que você tenha  
    atividades envolventes  
    para manter as crianças  
    significativamente   
    ocupadas. As crianças  
    lidam melhor com as  
    situações quando   
    ajudam os outros e   
    estão ocupadas.

 Seja paciente com seu filho e tente não  
 criticar uma mudança de comportamento,  
 um desejo de segurança ou uma queixa  
 de estar entediado ou não ter nada para fazer.

 Explique para as crianças e para os adultos  
 que a mudança de situação faz com que 
 o uso de "palavras e vozes amáveis" por  
 todos seja ainda mais importante. Isto é  
 especialmente verdade quando as vozes se  
 elevam ou as críticas começam a aumentar.

 Preste atenção em como seu filho está se  
 sentindo. Ouça-o e reconheça o quão   
 difícil é período.

 Se você perceber que as crianças têm um  
 senso crescente de ansiedade ou preocu- 
 pação, pergunte-lhes sobre seus senti  
 mentos. Compreender os sentimentos  
 deles ajuda a tranquilizá-los e confortá-los.

 Dê às crianças informações precisas sobre  
 o que está acontecendo, mas não as   
 sobrecarregue. Seja cauteloso com o que  
 você assiste ou discute com seus filhos.

 Incentive seu filho a brincar. Brincar é   
 muito importante para ajudar as crianças  
 a lidar com o estresse e as preocupações.  
 Isso os ajuda a manter alguma normali  
 dade em suas vidas.

 Mantenha as rotinas diárias 
 (como horário de dormir e as 
 refeições em família) o 
 máximo que puder, 
 enquanto também     
 considera iniciar novas 
 atividades em família
 (como cozinhar ou 
 desenhar juntos).

 Crie tempo para a realização de exercício  
 físico diário para todos os membros da  
 família.

 Para todas as crianças, mas principalmente  
 as crianças mais velhas, tente criar um   
 espaço sozinho ou longe dos outros, mesmo  
 que por um curto período de tempo, todos  
 os dias.

    Se puder, mantenha-se  
    conectado com familiares  
    e amigos pela Internet ou  
    por telefone / vídeo.

    Apoie o seu filho ajudan 
    do-o a ficar seguro online.

L


