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Traduções, formatos acessíveis e adaptações

Para obter informações relativas à coordenação das traduções e aos formatos de preferência, por favor 
contacte o Grupo de Referência do IASC sobre Saúde Mental e Apoio Psicossocial (mhpss.refgroup@
gmail.com). Todas as traduções e versões completas serão publicadas no site do GR de SMAPS do IASC.

Se criar uma tradução ou uma adaptação deste documento, por favor tenha em atenção que:
• Não está autorizado/a a acrescentar o seu logotipo (ou da agência financiadora) ao produto;
• Em caso de adaptação (ou seja, alterações ao texto ou às imagens), não é permitido utilizar o 

logotipo do IASC;
• Ao utilizar este documento, não deve haver lugar à sugestão de que o IASC apoia qualquer 

organização, produto ou serviço específicos;
• Deve acrescentar a seguinte declaração de exoneração de responsabilidade na língua da respetiva 

tradução: «Esta tradução/adaptação não foi criada pelo Comité Permanente Interagências (IASC, 
na sigla em inglês). O IASC não é responsável pelo conteúdo nem pela exatidão desta tradução. 
A edição original em inglês “Inter-Agency Standing Committee: Living with the Times: a mental 
health and psychosocial support toolkit for older adults during the COVID-19 pandemic” é a 
edição vinculativa e autêntica.»

Para obter uma visão geral de todas as traduções completas e formatos de Viver com os Tempos: Um 
guia de recursos de saúde mental e apoio psicossocial para adultos mais idosos durante a pandemia de 
COVID-19, consulte: https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-
resources-covid-19

https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-resources-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-resources-covid-19


Viver com os Tempos: Um guia de recursos de saúde mental e apoio psicossocial para adultos mais idosos 
durante a pandemia de COVID-19 foi desenvolvido pelo Grupo de Referência do Comité Permanente 
Interagências sobre Saúde Mental e Apoio Psicossocial em Contextos de Emergência (GR de SMAPS do 
IASC).

Este recurso inclui cartazes com mensagens-chave destinadas a adultos idosos sobre como cuidar do 
respetivo bem-estar e sobre como podem apoiar quem os rodeiam durante a pandemia de COVID-19, e mais 
além. Inclui instruções para facilitadores de saúde mental e apoio psicossocial (SMAPS) sobre como conduzir 
conversas guiadas com adultos idosos, mediante a utilização destes cartazes. Os cartazes têm por base as 
secções destinadas a adultos idosos que se encontram no guia Como lidar com os aspectos psicossociais 
e de saúde mental referentes ao surto de COVID-19 e no documento de Considerações operacionais para 
programas multissetoriais de saúde mental e apoio psicossocial durante a pandemia de COVID-19 do IASC. 

A produção deste guia de recursos envolveu um processo de desenvolvimento iterativo e participativo, 
que começou com um teste-piloto, com vista a compreender que estilo de ilustrações e de design resulta 
melhor junto de adultos idosos. Um total de 199 adultos idosos entre os 60 e os 90 anos, de 51 países, 
forneceu contributos relativos ao design e ao conteúdo através de um inquérito online e de uma série de 
consultas a um grupo de foco. Com base neste feedback, o GR de SMAPS do IASC procedeu à revisão 
dos cartazes e ao desenvolvimento deste guia do facilitador, através de um grupo coordenador temático 
ad hoc, em estreita colaboração com agências especializadas no bem-estar de adultos idosos, incluindo 
colegas da Federação Internacional do Envelhecimento, da HelpAge International e da Alzheimer’s Disease 
International. O processo representou uma colaboração interagências única com especialistas de diferentes 
áreas disciplinares, incluindo demência, SMAPS em contextos humanitários, e envelhecimento e incapacidade. 
Através dos diferentes grupos de coordenação de SMAPS a nível nacional, os cartazes foram então testados 
em 80 adultos idosos de um vasto leque de países, com base na localização geográfica e nos diferentes 
grupos de rendimento e contextos. A fase de teste incluiu adultos idosos a viver em contextos humanitários, 
oriundos de um total de 10 países. O guia do facilitador foi revisto com base nos contributos das Agências-
membro do GR de SMAPS do IASC. Os cartazes com mensagens-chave requerem competências de leitura 
mínima, são culturalmente diversos, e visam envolver os adultos idosos em conversas e em atividades. O GR 
de SMAPS do IASC recolheu feedback sobre os diferentes designs, para que os cartazes chegassem ao estilo 
que encontrará neste produto do IASC.

Deixamos o nosso sincero agradecimento a todos os adultos idosos que orientaram e que informaram o 
desenvolvimento deste guia de recursos. Esta ferramenta destina-se a todos os indivíduos envolvidos na 
resposta humanitária e à COVID-19, com vista a ajudar a tratar a saúde mental e o bem-estar psicossocial dos 
adultos idosos como uma prioridade. 

Introdução
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A pandemia da COVID-19 teve um impacto 
desproporcional nas idosas e nos idosos, que 
correm maior risco de desenvolver sintomas 
mais graves da doença e, consequentemente, 
de morrer. Este risco acrescido deve-se, em 
parte, às mudanças no sistema imunitário 
relacionadas com a idade, que dificultam o 
combate a doenças e infeções. É também 
mais provável que os adultos idosos tenham 
problemas de saúde subjacentes, tais 
como doença ou cancro pulmonar, renal, 
cardiovascular ou cerebrovascular, e que 
tenham de tomar múltiplas medicações 
concorrentes que fazem com que seja mais 
difícil lidar e recuperar de outras doenças, 
incluindo a COVID-19. 

O estresse, as 
d i f i c u l d a d e s 
económicas e 
o isolamento 
social associados 
às medidas 
implementadas para 
conter a COVID-19, 
quer a curto, quer a 
longo prazo, podem 
afetar o bem-
estar psicológico, 

exacerbar problemas neurológicos ou de 
saúde mental subjacentes, incluindo doenças 
comuns como a depressão e a ansiedade, e 
também têm o potencial de aumentar o risco 
de agravamento do declínio cognitivo e/ou de 
suicídio. Os idosos, especialmente as mulheres 
que vivem sozinhas ou que têm contactos 
sociais limitados em situações normais, ou 
idosos a viver em situações vulneráveis (p. 
ex., contextos de refugiados, de violência, 
de abuso ou de fragilidade), 
também podem correr um risco 
maior de desenvolver sintomas 
novos de doenças neurológicas 
e de saúde mental. Algumas 
pessoas mais velhas podem 
reagir com maior intensidade a 
eventos desgastantes e tardar 

mais a recuperar do estresse, 
o que pode afetar tanto a sua 
saúde mental como a física. 
As medidas postas em vigor 
para conter a propagação da 
COVID-19 e para proteger as 
pessoas mais velhas (tais como 
as medidas de isolamento) 
criaram pressões económicas 
e encargos adicionais. As 
preocupações financeiras inquietam as 
famílias que enfrentam desemprego ou 
perda do trabalho e gastos mais elevados 
com serviços de saúde e assistência social 
à medida que os recursos são direcionados 
para esforços de resposta à COVID-19.

Dentro do grupo de mulheres e homens mais 
velhos (“pessoas mais velhas”) há uma grande 
diversidade de idades e competências. A 
diversidade desta população, como em 
qualquer coorte de idade, terá um efeito 
determinante no seu nível de vulnerabilidade. 
Género, idade, deficiência, origem étnica, 
orientação sexual (LGBTQI+), relações 
sociais, níveis de alfabetização, pobreza, 
oportunidades de trabalho e outros fatores 
desempenharão um papel fundamental na 
medida em que um indivíduo está em risco ou 
podem servir de apoio para a sua comunidade. 
Por exemplo, as pessoas mais velhas que 
migraram para o seu país de residência atual 
podem ter menos relações sociais ou não ter 
acesso à principal língua de informação sobre 
a pandemia. As pessoas mais velhas podem 
estar a apoiar proativamente os seus amigos 
ou a fazer parte dos esforços de reposta a 
emergências através dos serviços de linha 
direta/serviços de linha telefónica.
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Objetivo

O objetivo deste guia de recursos de atividades é partilhar recomendações com as pessoas mais 
velhas sobre como podem proteger a sua saúde e bem-estar, assim como também podem eles 
próprios apoiar as pessoas à sua volta durante a pandemia da COVID-19, e mais além. O guia de 
recursos contém cinco grandes cartazes de ilustrações para imprimir ou mostrar num ecrã, cada um 
abordando uma das seguintes questões:

1. Como posso me manter saudável?
2. O que posso fazer para melhorar meu humor?
3. Como posso me sentir ligado à minha família e comunidade?
4. Onde posso obter ajuda se eu precisar?
5. Como posso lidar com o luto e a perda?

Os cartazes destinam-se a proporcionar respostas a estas perguntas num formato acessível que 
requer competências mínimas de leitura. São de natureza universal, e representam diferentes 
culturas, cenários e regiões; contudo, as discussões resultantes das ilustrações devem considerar 
os contextos socioculturais, económicos e de género. As notas para facilitadores de cada cartaz 
expandem-se sobre este ponto e foram desenvolvidas para que cada cartaz possa ser discutido de 
forma autónoma. Como resultado, as instruções podem, por vezes, parecer um pouco repetitivas. 
No entanto, isto foi feito para permitir a utilização separada de cada cartaz. 
As ilustrações podem guiar conversas e convidar o(s) leitor(es) a interagir 
com a imagem. Cada cartaz pode ser utilizado como uma atividade; as 
pessoas mais velhas podem dedicar-lhes tempo para encontrar soluções às 
cinco questões-chave, tanto sozinhos como em grupo.

As atividades são melhor orientadas por um líder de grupo, um trabalhador 
de saúde mental e apoio psicossocial (SMAPS) ou um voluntário que esteja 
familiarizado com as necessidades das mulheres e homens mais velhos em 
determinada comunidade ou contexto. Contudo, as pessoas mais velhas 
podem também rever os cartazes no seu próprio tempo, conversar com 
outras pessoas ou utilizá-los como pontos de discussão em reuniões sociais.

Uma vez que têm um perfil que comporta 
um risco para a saúde, os adultos idosos 
podem ser um dos últimos grupos 
da população a quem as medidas de 
confinamento são levantadas, resultando 
potencialmente em mais tempo passado 
em isolamento social. Se as taxas de 
transmissão da COVID-19 se mantiverem 
elevadas, o elevado risco de que os adultos 
idosos contraiam a infeção pode também 
manter-se quando as medidas relativas à 

doença forem levantadas. Os adultos idosos 
podem ter um particular receio de ficarem 
infetados com COVID-19 ou de infetarem a 
família e os amigos. O estresse relacionado 
com a COVID-19 também pode exacerbar 
medos e ansiedades preexistentes 
relacionados com a possibilidade de morrer 
ou de morrer sozinho. Por estas razões, é 
importante que os adultos mais idosos se 
mantenham mentalmente saudáveis e ativos 
durante a pandemia.
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Notas para facilitadores

Antes de começar, eis algumas instruções genéricas e dicas para facilitar a atividade:

• Familiarize-se com o conteúdo do guia de recursos e das ilustrações. Reflita sobre como introduzir 
os temas dos cartazes em relação à sua comunidade específica ou contexto.

• Pode realizar a atividade em grupos ou através de sessões individuais. Quando cultural ou 
socialmente indicada, a atividade deve ser organizada em grupos divididos por género.

• Os cartazes não têm uma ordem definida. Os cartazes e instruções neste guia de recursos foram 
concebidos para que cada cartaz possa ser utilizado de forma autónoma. É recomendado começar 
com um cartaz que seja mais relevante para o seu público específico de mulheres e homens mais 
velhos. Isto poderia basear-se no contexto (p. ex.: contexto urbano versus rural ou refugiado 
versus população de acolhimento), diferenças específicas de género, preferências ou práticas 
religiosas, bem como qualquer questão específica que a(s) pessoa(s) mais velha(s) possa(m) ter.

• É preferível que os cartazes sejam impressos em papel A3 (o tamanho de papel mínimo deve 
ser A4) ou mostrados em ecrãs grandes (não mostrar em telemóveis nem tablets). A escolha do 
formato ou meio para mostrar os cartazes será determinada pelas características do seu público 
específico.

• Durante as sessões em grupo ou individuais, deve assegurar o distanciamento físico (conforme 
diretrizes recomendadas a nível nacional) e garantir que as medidas de segurança e de higiene 
da COVID-19 são apropriadas. Estas incluem:

 - Lavar as mãos com frequência. Usar água e sabão, ou um desinfetante para as mãos à base 
de álcool.

 - Manter uma distância segura de qualquer pessoa que esteja com tosse ou espirros.
 - Utilizar máscara quando o distanciamento físico não é possível.
 - Não tocar nos olhos, no nariz nem na boca.
 - Cobrir o nariz e boca com o interior do cotovelo ou com um lenço quando tossir ou espirrar.
 - Ficar em casa se não se sentir bem.
 - Se tiver febre, tosse ou dificuldade respiratória, procure atendimento médico.

• Crie um ambiente acolhedor e descontraído, ouça o que a(s) pessoa(s) mais velha(s) partilhar(em), 
e valide os seus sentimentos.

• Certifique-se de que as cadeiras ou o espaço são adaptados e adequados ao conforto das pessoas 
portadoras de qualquer deficiência, incluindo rampas nas entradas que permitam a entrada de 
pessoas mais velhas com mobilidade reduzida. 

• Certifique-se de estar de frente para a(s) pessoa(s) mais velha(s) para que, além de conversarem, 
também possam comunicar de forma não verbal (olhos e gestos), tendo sempre em mente que 
poderão estar a usar máscaras. Fale alto e de forma clara para que as pessoas mais velhas com 
deficiências auditivas o possam compreender. Verifique se requerem óculos de leitura para ler os 
cartazes.

• Reserve tempo suficiente para ouvir e certifique-se de que a informação partilhada foi bem 
compreendida, recapitulando tanto o que foi dito como o que foi compreendido pela(s) pessoa(s) 
mais velha(s). Por exemplo, pode perguntar: “Estou a ser claro? Quer que repita a informação?” 
ou “Como gostaria de proceder?”



Cartaz 1: Como posso manter-me saudável?

Por que é isto importante?
É natural que por vezes se sinta ansioso, preocupado, angustiado ou só como reação à pandemia da CO-
VID-19. Este pode ser o caso de mulheres e homens mais velhos que vivem sozinhos ou têm contactos 
sociais limitados em situações quotidianas. No entanto, há muitas atividades que os idosos podem realizar 
para proteger a sua saúde mental e bem-estar durante tempos de estresse. Manter-se fisicamente saudável 
e ativo é especialmente importante para as pessoas mais velhas, visto que as medidas da COVID-19 podem 
exigir-lhes que permaneçam confinados em casa durante mais tempo. Um estilo de vida saudável e ativo 
pode ajudar a manter a saúde física e mental a longo prazo, a permanecer flexíveis e móveis, e a reduzir 
qualquer declínio funcional ou cognitivo1.  

Mensagens-chave
Para que se mantenham física e mentalmente saudáveis durante a pandemia, é importante que mulheres e 
homens mais velhos:
• Mantenham as rotinas diárias ou criem novas rotinas;
• Durmam e façam as refeições à mesma hora diariamente;
• Estejam hidratados e comam de forma saudável;
• Sejam fisicamente ativos (pelo menos 30 minutos por dia de exercício de baixo impacto)2;
• Sejam mentalmente ativos; Sugestões de atividades incluem puzzles, palavras cruzadas ou exercícios 

mentais, tocar instrumentos musicais, xadrez ou dominó, etc.; 
• Tomem todos os medicamentos conforme prescritos pelo profissional de saúde e não parem a medica-

ção a não ser que seja por recomendação do médico.

No cartaz, pode ver uma pessoa ou um grupo de pessoas a fazer o seguinte:

1 Diretrizes da OMS : Redução dos riscos de declínio cognitivo e demência. Genebra: Organização Mundial de Saúde; 2019. 
https://www.who.int/publications-detail/risk-reduction-of-cognitive-decline-and-dementia 
2 Diretrizes da OMS sobre atividade física e comportamento sedentário. Genebra: Organização Mundial de Saúde, 2020.    ht-
tps://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336656/9789240015128-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

1. Jogging; 
2. A acordar e a ir dormir em horários regulares;
3. A dedicar-se à jardinagem e a tarefas domésticas;
4. A ler o jornal;
5. A comer de forma saudável e em horários regulares;
6. A andar de bicicleta; 
7. A jogar jogos a uma distância segura para se man-

terem mentalmente ativos e socialmente ativos. 
Distanciamento físico não significa isolamento social;

8. A caminhar;
9. A preparar chá; 
10. A beber bastante água, também quando estão ao 

ar livre (p. ex., enquanto se senta no banco de um 
parque);

11. A tomar a medicação receitada. É importante tomar 
medicamentos conforme prescritos: não pare de os 
tomar a não ser que tal seja recomendado pelo seu 
profissional de saúde;

12. A fazer exercícios de relaxamento/tai chi;
13. A buscar medicação à farmácia: planeie a sua reno-

vação de receita com antecedência. Coloque um 
lembrete para não se esquecer; 

14. A comprar mantimentos para manter as rotinas 
diárias e comer de forma saudável. Poderá ter de 
adaptar as suas rotinas (usar máscara, evitar horários 
de maior movimento no mercado local, pedir ajuda 
a outros).
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Instruções

Adapte-se tanto quanto possível às restrições 
locais, o que pode incluir praticar distanciamento 

físico e usar máscara.

Como posso realizar as atividades 
mostradas no cartaz no contexto da 

COVID-19?

Que perguntas podem surgir?

As ilustrações pretendem ser universais para que possam 
ser usadas por pessoas de todo o mundo. Alguns cenários/

pessoas podem parecer mais familiares do que outros. Use a 
sua imaginação: como poderiam ser as atividades, mulheres/

homens ou casas no seu contexto local?

Não, o cartaz só pretende dar uma série de ideias. 
Escolha atividades que lhe pareçam interessantes e 

que melhor se encaixem na sua rotina diária.

O envolvimento em atividades de voluntariado, 
baseadas na fé ou em grupos de mulheres ou de 
homens pode contribuir para um sentimento de 
pertença e que se sinta motivado e valorizado.

O uso de máscara protege-o a si e aos 
outros contra infeção. Se estiver sozinho em 

casa, não é preciso usar máscara.

Não estou familiarizado com as 
pessoas, o ambiente e o contexto 

cultural. Isto significa que as atividades 
não se aplicam a mim?

Preciso de realizar todas as 
atividades descritas no cartaz para 

me manter saudável?

Porque é que as pessoas 
que vemos sozinhas em casa 

estão sem máscara?

Envolver-me em trabalho voluntário 
na minha comunidade contribui para 

que me mantenha saudável?

Sugestões de resposta

8

1 2 3 4

Como se 
mantém saudável? 

Antes de lhes mostrar 
o cartaz, pergunte ao(s) 
idoso(s):

Agora mostre-lhes o cartaz. Se 
estiver impresso, deve ser pelo 
menos em papel de tamanho A4, 
preferencialmente de tamanho A3. 
Diga-lhes:

Olhe para este cartaz e 
dedique alguns momentos a 

pensar sobre ele.

Dê ao(s) idoso(s) 
algum tempo para 
refletirem e tome 
notas do que eles 
disserem.

Dê-lhes tempo 
para rever o 
cartaz. 
Observe a sua 
reação enquanto 
olham para as 
ilustrações.

           Após alguns momentos, faça questões orientadoras para iniciar a conversa. Eis algumas sugestões:5

Já está a realizar 
alguma das atividades 

que vê no cartaz?

Qual das atividades que 
vê no cartaz consideraria 
realizar no futuro para se 

manter saudável?

Ver este cartaz deu-lhe mais ideias? 
O que mais poderia estar a fazer para 
se manter fisicamente saudável du-
rante a pandemia da COVID-19?



Embora haja muitas outras coisas que são importantes para manter uma boa saúde física durante a pandemia 
da COVID-19, como a higiene regular das mãos, o distanciamento físico, a etiqueta respiratória, o uso de 
máscara, etc., este cartaz e guia de recursos de atividades centram-se em geral na saúde mental e apoio 
psicossocial (SMAPS).
Para dicas gerais de saúde para adultos idosos, ver:
“Doença do coronavírus (COVID-19): Riscos e segurança para adultos idosos” 
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-on-covid-19-for-older-people 
“Adultos Idosos & COVID-19”
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/covid-19 

Alguns adultos idosos podem sentir-se confusos com o facto de serem retratados no cartaz muitos cenários, 
locais e culturas diferentes.
• Incentive-os a interpretar estes cenários e considerar com quais se identificam mais. 
• Certifique-se de que menciona que há muitas maneiras de manter-se saudável, e não apenas as 

retratadas no cartaz. 
• Pergunte às idosas e idosos o que estão a fazer para se manterem saudáveis e que ideias novas sugere o 

cartaz, incluindo atividades que possam não ter considerado antes para os ajudar a manterem-se sadios.
• Incentive as idosas e idosos a pensar sobre as atividades retratadas no cartaz que possam funcionar 

melhor para eles. Que atividade gostariam de experimentar?

Dicas- ALERTAS
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Para mais conselhos de saúde para adultos idosos visite o website da OMS: https://www.who.int/teams/
social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing/covid-19
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Cartaz 2: O que posso fazer para melhorar o meu hu-

mor?

Por que é isto importante?
Visto que os adultos idosos correm um risco acrescido de doença grave da COVID-19, podem estar 
particularmente receosos de serem infectados, de morrerem ou morrerem sozinhos, ou de infetarem a 
família e amigos. Também podem estar a viver a perda de amigos ou familiares próximos e talvez não 
possam ir ao funeral. As pessoas mais velhas podem sentir-se socialmente isoladas como resultado das 
restrições, e podem passar mais tempo em isolamento ou a protegerem-se devido ao seu perfil de alto 
risco. Os adultos idosos também sofrem maior risco de abuso e negligência. Em conjunto, estes fatores 
podem aumentar o risco das pessoas mais velhas se depararem com sintomas de novos problemas de 
saúde mental e/ou condições neurológicas, ou exacerbar os existentes, o que pode afetar o seu sentido de 
motivação e bem-estar psicológico.   

Mensagens-chave
Para ajudar a melhorar o humor de adultos idosos durante a pandemia, é importante que:
• Tenham uma rotina diária;
• Se envolvam em atividades aprazíveis; 
• Falem com a família e amigos regularmente;
• Se concentrem em atividades que lhes tragam alegria, e tornem essas atividades parte da sua rotina 

diária;
• Tentem exercícios de relaxamento, meditação, respiração e de baixo impacto;
• Considerem reduzir as atualizações de notícias (ou, pelo menos, encontrem um equilíbrio) para que te-

nham uma pausa mental das reportagens que induzem o pânico e o estresse;
• Recorram à sua força, experiência e conhecimentos para lidar com a situação.

No cartaz, vê-se uma pessoa ou um grupo de pes-
soas a fazer o seguinte:
1. Olhar para as estrelas, estar atento, refletir 

sobre as coisas positivas da sua vida, sentir e 
praticar a gratidão;

2. Tricotar/costurar;
3. Pintar/desenhar;
4. Desfrutar de uma refeição com a família ou 

amigos;
5. Falar regularmente com a família e amigos 

por telefone;
6. Fazer cerâmica ou outras atividades artesa-

nais;
7. Jogar às cartas com a família ou amigos;
8. Ler um livro; 
9. Sair e/ou ajudar os outros a sair;
10. Fazer exercícios de relaxamento/meditação/

respiração;
11. Fazer jardinagem.
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Instruções

O que são exercícios de 
respiração e relaxamento? Como 

funcionam? 

Há muitas formas diferentes de melhorar o seu humor, 
incluindo estabelecer rotinas diárias, envolver-se em 

atividades agradáveis, e falar com amigos e familiares por 
telefone ou presencialmente tanto quanto possível; mas, ao 
mesmo tempo, deve continuar a aderir às restrições locais, 

incluindo o distanciamento físico e o uso de máscara.

Estes exercícios ajudam-no a concentrar-se no 
relaxamento e na sua respiração, o que ajuda a 

reduzir a tensão e a dormir melhor.

Não, o cartaz só pretende dar uma série de ideias. 
Escolha atividades que lhe pareçam interessantes e 

que melhor se encaixem na sua rotina diária.

O uso de máscara protege-o a si e aos 
outros contra infeção. Se estiver sozinho em 

casa, não é preciso usar máscara.

Como posso melhorar o meu humor se 
as medidas relacionadas com a COVID-19 
não me permitem visitar família e amigos?

Preciso de realizar todas as 
atividades descritas no cartaz para 

me manter saudável?

Porque é que as pessoas 
que vemos sozinhas em casa 

estão sem máscara?

As ilustrações pretendem ser universais para que possam ser usadas 
por pessoas de todo o mundo. Alguns cenários/pessoas podem parecer 

mais familiares do que outros. Use a sua imaginação: como poderiam 
ser as atividades, mulheres/homens ou casas no seu contexto local?

Não estou familiarizado com as 
pessoas, o ambiente e o contexto 

cultural. Isto significa que as atividades 
não se aplicam a mim?

Gostaria de fazer um exercício comigo?

11

1 2 3 4

O que pode fazer 
para melhorar o seu

humor?

Antes de lhes mostrar 
o cartaz, pergunte ao(s) 
idoso(s):

Agora mostre-lhes o cartaz. Se esti-
ver impresso, deve ser pelo menos 
em papel de tamanho A4, preferen-
cialmente de tamanho A3. Diga-lhes:

Olhe para este cartaz e 
dedique alguns momentos a 

pensar sobre ele.

Dê ao(s) idoso(s) 
algum tempo para 
refletirem e tome 
notas do que eles 
disserem.

Dê-lhes tempo 
para rever o 
cartaz. 
Observe a sua 
reação enquanto 
olham para as 
ilustrações.

           Após alguns momentos, faça questões orientadoras para iniciar a conversa. Eis algumas sugestões:5

Já está a realizar 
alguma das 

atividades que 
vê no cartaz?

Qual das atividades que vê no 
cartaz consideraria fazer no futuro 

para melhorar o seu humor?

Como se sente 
ao ver/ler/ouvir as 

notícias? 

Que 
pensamentos ou 
ideias suscitou o 

cartaz? 

Que perguntas podem surgir? Sugestões de resposta



Durante a pandemia da COVID-19, tem havido relatos de um aumento dos níveis de violência que ocorre 
em casa, incluindo violência contra pessoas mais velhas. Procure por sinais de violência e ofereça apoio 
quando apropriado. Pode encontrar informações úteis neste resumo da OMS que contém ações-chave 
para os intervenientes relevantes prevenirem ou mitigarem a violência interpessoal: https://www.who.int/
publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Violence_actions-2020.1 
Alguns adultos idosos podem sentir-se confusos com o facto de serem retratados no cartaz muitos cenários, 
locais e culturas diferentes.

• Incentive-os a interpretar estes cenários e considerar com quais se identificam mais. Não deixe de 
mencionar que há diversas maneiras de pensar de forma mais positiva e melhorar o seu estado de 
espírito.

• Pergunte às pessoas mais velhas que outras ideias o cartaz suscita, incluindo atividades que possam não 
ter considerado antes para melhorar o seu humor. Que atividade gostariam de experimentar?

• Incentive mulheres e homens mais velhos a pensar sobre as atividades representadas no cartaz que 
melhor se ajustem às suas necessidades.

• Pergunte aos adultos idosos onde e como acedem às notícias, e se estas satisfazem ou não as suas 
necessidades. Se necessário, ajude-os a que encontrem um equilíbrio entre manterem-se informados, e 
verem/lerem demasiadas notícias que geram pânico e estresse.

Para mais informações sobre como lidar com o estresse durante a pandemia da COVID-19, por favor ver: 
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_8

Dicas- ALERTAS
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Cartaz 3: O que posso fazer para me sentir mais próximo da minha famí-

lia e comunidade?

Por que é isto importante?
Ser socialmente ativo diminui os efeitos do estresse no seu corpo.  Lembre-se, distância física não é a mes-
ma coisa que isolamento social e não tem por que conduzir à solidão. As relações sociais são muito impor-
tantes para manter o bem-estar psicológico e a saúde cognitiva. 

Mensagens-chave
Para que as pessoas mais idosas se sintam ligadas à sua família e comunidade, é importante que:
• Ajudem os outros se puderem (p. ex., tornar-se voluntário: envolver-se em trabalhos ou tarefas significa-

tivas podem ajudar adultos idosos a sentirem-se valorizados);
• Falem com a família e amigos regularmente;
• Mantenham a participação comunitária, religiosa e/ou espiritual; Por exemplo, pode ver programas re-

ligiosos na televisão, rádio ou internet, se disponíveis;
• Juntar-se a grupos comunitários ou de apoio de pares, e utilizar linhas telefónicas de apoio ou grupos 

nas redes sociais, se disponíveis.
No cartaz, vê-se uma pessoa ou um grupo de pes-
soas a fazer o seguinte:
1. Envolver-se em orações com os seus grupos 

religiosos/espirituais; 
2. Conversar com os seus grupos comunitários; 
3. Ler para crianças;
4. Ver televisão como parte do tempo passado 

em família;
5. Estar em contacto regular com a família/ami-

gos (p. ex.: através da internet ou telefone);
6. Manter contacto com a família e fazer ativi-

dades em conjunto - p. ex., três gerações a 
construir uma casa para pássaros;

7. Manter-se em contacto com vizinhos ou ami-
gos: uma breve conversa separados pela 
vedação;

8. Caminhar com um amigo que precisa de assis-
tência ou criar um grupo de caminhadas.
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Instruções

1 2 3 4

Como se mantém 
atualmente ligado

à sua família e 
comunidade?

Antes de lhes mostrar o cartaz, 
pergunte ao(s) idoso(s):

Agora mostre-lhes o cartaz. Se esti-
ver impresso, deve ser pelo menos 
em papel de tamanho A4, preferen-
cialmente de tamanho A3. Diga-lhes:

Olhe para este cartaz e 
dedique alguns momentos a 

pensar sobre ele.

Dê ao(s) ido-
so(s) algum 

tempo para re-
fletirem e tome 
notas do que 
eles disserem.

Dê-lhes tempo 
para rever o 
cartaz. 
Observe a sua 
reação enquanto 
olham para as 
ilustrações.



Há diferentes maneiras de se manter ligado à sua família e 
comunidade. Estas podem incluir falar com amigos, família e 
vizinhos por telefone, online ou à distância, enquanto aderem 
às restrições locais (incluindo o distanciamento físico e o uso 

de máscara).

Não, o cartaz só pretende dar uma série de ideias. 
Escolha atividades que lhe pareçam interessantes e 

que melhor se encaixem na sua rotina diária.

O uso de máscara protege-o a si e aos outros contra infeção. 
Se estiver sozinho em casa, não é preciso usar máscara.

Como posso manter o contacto com 
a minha família e comunidade se as 

medidas de prevenção à COVID-19 não 
me permitem visitar amigos nem família?

Preciso de realizar todas as 
atividades descritas no cartaz para 

me manter saudável?

Porque é que as pessoas que vemos 
sozinhas em casa estão sem máscara?

As ilustrações pretendem ser universais para que possam ser usadas 
por pessoas de todo o mundo. Alguns cenários/pessoas podem parecer 
mais familiares do que outros. Use a sua imaginação: como poderiam ser 

as atividades, mulheres/homens ou casas no seu contexto local?

Não estou familiarizado com as 
pessoas, o ambiente e o contexto 

cultural. Isto significa que as 
atividades não se aplicam a mim?

Alguns adultos idosos podem sentir-se confusos com o facto de serem retratados no cartaz muitos cenários, 
locais e culturas diferentes.
• Incentive-os a interpretar estes cenários e considerar com quais se identificam mais. Não deixe de 

mencionar que há muitas maneiras diferentes de manter a ligação à família e à comunidade.
• Pergunte aos adultos idosos que outras ideias o cartaz evoca para se sentirem ligados à sua família e 

comunidade, incluindo atividades que podem não ter considerado antes.
• Incentive mulheres e homens mais velhos a pensar sobre as atividades representadas no cartaz que 

melhor se ajustem às suas necessidades.
• Esteja atento ao fosso digital que afeta as pessoas mais velhas, o que as pode impedir de usar 

plataformas digitais não só no contexto das interações sociais, mas também no acesso a serviços como 
a telemedicina, as compras de mantimentos, etc. Ofereça recursos, se disponíveis e aplicáveis ao seu 
contexto. 

Esta página da OMS proporciona mais informações sobre onde, quando e como usar máscaras: https://www.
who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

Dicas- ALERTAS
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           Após alguns momentos, faça questões orientadoras para iniciar a conversa. Eis algumas sugestões:5
Que 

pensamentos ou 
ideias suscitou o 

cartaz? 

Já está a realizar alguma 
das atividades que vê no 

cartaz?

Qual das atividades que vê no cartaz 
consideraria fazer no futuro para se manter 

conectado?

Que perguntas podem surgir? Sugestões de resposta

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks


Cartaz 4: O que posso fazer para obter ajuda se precisar?

Por que é isto importante?
As pessoas mais velhas podem não saber onde ou como procurar ajuda, particularmente se os serviços 
de assistência estiverem fechados. Algumas pessoas mais velhas (incluindo os portadores de deficiência, 
de deficiência cognitiva ou de demência que dependem de outros para realizar atividades básicas da vida 
e funcionamento diários) podem não ter acesso ao apoio de que necessitam durante o confinamento ou 
em situações em que o seu prestador de cuidados fica doente. Ao mesmo tempo, os adultos idosos que 
dependem de cuidados podem estar sujeitos a um maior risco de infeção por parte dos prestadores e 
do seu ambiente de vida (p. ex.: em contextos humanitários). Também é possível que tenham dificuldade 
em seguir as diretrizes de prevenção e controlo de infeção, particularmente aqueles que têm deficiências 
físicas, disfunção cognitiva ou demência. As mulheres (tanto as mais velhas como as mais jovens) são 
frequentemente (ainda que de forma informal) cuidadoras de pessoas mais velhas, o que as coloca num 
risco acrescido de infeção e transmissão de doenças. Muitos avós cuidam dos netos a tempo parcial. No 
entanto, a sua capacidade para assumir este tipo de cuidados na família deve ter diminuído devido às 
medidas de restrição impostas pela COVID-19, com impactos negativos nas estratégias de enfrentamento 
familiar e nas opções de apoio.

Alguns adultos idosos podem não ter acesso a serviços essenciais e de proteção durante o confinamento, 
tais como alimentação, medicamentos, abrigo, serviços de saúde sexual e reprodutiva, entre outros, por 
receio de ficarem infetados e/ou devido à mobilidade reduzida decorrente das medidas de contenção da 
COVID-19.

Mensagens-chave
Para que os adultos idosos obtenham ajuda se tal for necessário, é importante que:
• Contactem o seu profissional de saúde ou de assistência social, especialmente se o estresse, as 

preocupações ou a tristeza interferirem nas suas atividades diárias durante vários dias seguidos;
• Falem com a família e os amigos;
• Recorram aos seus líderes comunitários, religiosos ou espirituais.

No cartaz, vê-se uma pessoa ou um grupo 
de pessoas a fazer o seguinte:
1. Visitar um profissional de saúde ou 

assistente social;
2. Falar com um líder comunitário, religio-

so ou espiritual;
3. Procurar apoio social através de conver-

sas com a família e amigos;
4. Receber uma visita em casa do profis-

sional de saúde ou assistente social.
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Instruções

Há diferentes maneiras de obter ajuda se não puder 
sair de casa. Estas podem incluir falar ao telefone com a 

sua assistente de saúde ou assistente social, utilizar linhas 
telefónicas de ajuda ou grupos de apoio comunitários e de 

pares, ou telefonar a amigos e familiares.

Não, o cartaz só pretende dar uma série de ideias. 
Escolha atividades que lhe pareçam interessantes e 

que melhor se encaixem na sua rotina diária.

O uso de máscara protege-o a si e aos outros contra infeção. 
Se estiver sozinho em casa, não é preciso usar máscara.

Como posso obter ajuda se as 
medidas relacionadas com a COVID-19 

não me permitem sair de casa?

Preciso de realizar todas as 
atividades descritas no cartaz para 

me manter saudável?

Porque é que as pessoas que vemos 
sozinhas em casa estão sem máscara?

As ilustrações pretendem ser universais para que possam ser 
usadas por pessoas de todo o mundo. Alguns cenários/pessoas 

podem parecer mais familiares do que outros. Use a sua imaginação: 
como poderiam ser as atividades, mulheres/homens ou casas no seu 

contexto local?

Não estou familiarizado com as 
pessoas, o ambiente e o contexto 

cultural. Isto significa que as 
atividades não se aplicam a mim?

Alguns adultos idosos podem sentir-se confusos com o facto de serem retratados no cartaz muitos 
cenários, locais e culturas diferentes.
• Incentive-os a interpretar estes cenários e considerar com quais se identificam mais. Certifique-se de 

mencionar que existem várias maneiras de pedir ajuda.
• Pergunte aos adultos idosos que novas ideias o cartaz evoca, incluindo atividades que talvez não 

tenham considerado antes para pedir ajuda. 
• Incentive mulheres e homens mais velhos a pensar sobre as atividades representadas no cartaz que 

melhor se ajustem às suas necessidades. Que atividade gostariam eles de tentar?
• Anote números e informações de contacto de agências/parceiros locais que possam ajudar.
Para encontrar dicas úteis para quando for a uma unidade de assistência médica, visite: https://
www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/health-care-facilities_8_1-01.
png?Status=Master&sfvrsn=823c9ad5_3/

Dicas- ALERTAS
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1 2 3 4

O que pode fazer 
para obter ajuda se

precisar?

Antes de lhes mostrar 
o cartaz, pergunte ao(s) 
idoso(s):

Agora mostre-lhes o cartaz. Se 
estiver impresso, deve ser pelo 
menos em papel de tamanho A4, 
preferencialmente de tamanho A3. 
Diga-lhes:

Olhe para este cartaz e 
dedique alguns momentos a 

pensar sobre ele.

Dê ao(s) idoso(s) 
algum tempo para 
refletirem e tome 
notas do que eles 
disserem.

Dê-lhes tempo 
para rever o 
cartaz. 
Observe a sua 
reação enquanto 
olham para as 
ilustrações.

           Após alguns momentos, faça questões orientadoras para iniciar a conversa. Eis algumas sugestões:5
Já está a realizar 

alguma das 
atividades que 
vê no cartaz?

Qual das atividades que vê no cartaz 
consideraria fazer no futuro para obter 

ajuda se precisasse?

Que 
pensamentos ou 
ideias suscitou o 

cartaz? 

Que perguntas podem surgir? Sugestões de resposta

https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/health-care-facilities_8_1-01.png?Status=Master&sfvrsn=823c9ad5_3/ 
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/health-care-facilities_8_1-01.png?Status=Master&sfvrsn=823c9ad5_3/ 
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/health-care-facilities_8_1-01.png?Status=Master&sfvrsn=823c9ad5_3/ 


Cartaz 5: Como lidar com o luto e a perda?

Por que é isto importante?
Como todos, quando morre com COVID-19 um amigo ou familiar do adulto idoso, este pode experimentar 
um vasto leque de emoções, incluindo tristeza, culpa, solidão, raiva e perda (ambígua).4Pode apresentar 
dificuldades para dormir, sentir fatiga ou baixos níveis de energia. Pode remoer ainda mais a própria morte 
e a mortalidade, o que pode causar mais ansiedade. Todos estes sentimentos são naturais e não há uma 
maneira certa ou errada de fazer o luto ou de gerir a perda. Dependendo das medidas nacionais ou locais, 
talvez não seja possível visitar a pessoa falecida; também é possível que não sejam permitidos serviços 
fúnebres. É natural sentir-se angustiado com tudo isto, o que torna o processo de luto mais difícil. Permitir, na 
medida do possível, práticas e rituais culturais, espirituais e religiosos apropriados pode aliviar o sofrimento, 
começar a abordar a perda (ambígua), e ajudar com o pesar e o luto na comunidade.5,6

Mensagens-chave
Para que as pessoas mais velhas lidem com o luto e a perda é importante que:
• Se deem tempo a si próprias. Podem pensar que a tristeza e a dor que sentem nunca vão passar, mas 

na maioria dos casos o pesar diminui com o tempo. A intensidade do luto é geralmente proporcional à 
intensidade do amor que sentiram pela pessoa quando estava viva; 

• Reconheçam que perder um membro familiar é uma situação muito difícil que pode desencadear várias 
emoções diferentes. Todos estes sentimentos são naturais e não há uma forma certa ou errada de sentir 
ou processar o luto;

• Recordem os momentos felizes e as memórias do tempo passado com a pessoa falecida;
• Falem regularmente sobre os seus sentimentos com pessoas em quem confiam. O contacto com amigos, 

família ou voluntários da comunidade pode ajudar as pessoas em processo de luto e ajudá-las a sentir-se 
ligadas;

• Recorram aos seus líderes comunitários, religiosos ou espirituais. Estes líderes têm competências para 
ajudar as pessoas a gerirem o luto e a perda e a encontrarem um sentido para a vida, e podem ajudar 
no processo de superação do luto.

• Se concentrem em atividades agradáveis e que as façam sentir-se felizes. 
No cartaz, vê-se uma pessoa ou um grupo de pessoas 
a fazer o seguinte:
1. Recordar os momentos felizes e o tempo passado 

com a pessoa falecida;
2. Manter rotinas diárias enquanto pensa e se lembra 

da pessoa falecida;
3. Falar sobre os momentos e memórias felizes do 

tempo passado com um membro falecido da 
família;

4. Ver um álbum de fotografias;
5. Ouvir música;
6. Conversar sobre os momentos e memórias felizes 

do tempo passado com um amigo falecido;
7. Visitar um líder comunitário, religioso ou espiritual;
8. Caminhar na natureza;
9. Ver fotografias num computador ou telefone.

4.  A perda ambígua refere-se a situações nas quais as pessoas não conseguem – por diversas razões – ultrapassar o processo de luto, o que os 
deixa à procura de respostas
5.  Guia de Intervenção Humanitária mhGAP da OMS. Genebra: WHO; 2015. https://apps.who.int/iris/bitstream/hand-
le/10665/162960/9789241548922_eng.pdf;jsessionid=C59290F0F882248BE1FC7CEAD638D0BB?sequence=1
6.  Diretrizes do IASC sobre Saúde Mental e Apoio Psicossocial em Emergências Humanitárias. Genebra: Comité Permanente Interagências; 2007. 
Lista de Ações 5.3: Facilitar as condições para práticas culturais, espirituais e religiosas de recuperação da comunidade (pág. 106-109); e Lista de 
Ações 8.2: Fornecer acesso a informações sobre estratégias de enfrentamento positivo (pág. 163-167). https://interagencystandingcommittee.org/
system/files/iasc_guidelines_on_mental_health_and_psychosocial_support_in_emergency_settings.pdf

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/162960/9789241548922_eng.pdf;jsessionid=C59290F0F88
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/162960/9789241548922_eng.pdf;jsessionid=C59290F0F88
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_on_mental_health_and_psychosoc
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_on_mental_health_and_psychosoc


Instruções

Há diferentes maneiras de lidar com o luto e a perda se 
não lhe é permitido visitar um amigo ou familiar nos seus 
últimos momentos ou ir ao funeral. Estas podem incluir 

telefonar regularmente a amigos e familiares, falar um líder 
comunitário, religioso ou espiritual, e focar-se em atividades 

aprazíveis e que o fazem feliz.

Não, o cartaz só pretende dar uma série de ideias. 
Escolha atividades que lhe pareçam interessantes e 

que melhor se encaixem na sua rotina diária.

O uso de máscara protege-o a si e aos outros contra infeção. 
Se estiver sozinho em casa, não é preciso usar máscara.

Como posso lidar com o luto e a perda 
se não posso visitar um amigo ou familiar 

nos seus últimos momentos ou ir ao funeral?

Preciso de realizar todas as 
atividades descritas no cartaz para 

me manter saudável?

Porque é que as pessoas que vemos 
sozinhas em casa estão sem máscara?

As ilustrações pretendem ser universais para que possam 
ser usadas por pessoas de todo o mundo. Alguns cenários/

pessoas podem parecer mais familiares do que outros. 
Use a sua imaginação: como poderiam ser as atividades, 

mulheres/homens ou casas no seu contexto local?

Não estou familiarizado com as 
pessoas, o ambiente e o contexto 

cultural. Isto significa que as atividades 
não se aplicam a mim?

Também pode realizar um ritual personalizado para o 
ajudar no processo do luto e, ainda, se o falecido era um 
amigo, pode telefonar aos seus familiares para oferecer 

condolências e contar-lhes como se sente.
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Como lida com o 
luto e a perda?

Antes de lhes mostrar 
o cartaz, pergunte ao(s) 
idoso(s):

Agora mostre-lhes o cartaz. Se 
estiver impresso, deve ser pelo 
menos em papel de tamanho A4, 
preferencialmente de tamanho 
A3. Diga-lhes:

Olhe para este cartaz e 
dedique alguns momentos a 

pensar sobre ele.

Dê ao(s) idoso(s) 
algum tempo para 
refletirem e tome 
notas do que eles 
disserem.

Dê-lhes tempo 
para rever o 
cartaz. 
Observe a sua 
reação enquanto 
olham para as 
ilustrações.

           Após alguns momentos, faça questões orientadoras para iniciar a conversa. Eis algumas sugestões:5
Já está a realizar 

alguma das 
atividades que 
vê no cartaz?

Das atividades que vê no cartaz, 
quais consideraria fazer no futuro para 

lidar com o luto e a perda?

Que 
pensamentos ou 
ideias suscitou o 

cartaz? 

Que perguntas podem surgir? Sugestões de resposta



Alguns adultos idosos podem sentir-se confusos com o facto de serem retratados no cartaz muitos cenários, 
locais e culturas diferentes.
• Encoraje-os a interpretar esses cenários e a considerar com quais se identificam mais. Certifique-se de 

mencionar que existem várias maneiras de reagir e lidar com o luto e a perda.
• Pergunte às pessoas mais velhas que novas ideias evoca o cartaz, incluindo atividades que talvez não 

tenham considerado antes para lidar com o luto e a perda.
• Incentive mulheres e homens mais velhos a pensar sobre as atividades representadas no cartaz que 

melhor se ajustem às suas necessidades.
• Encoraje adultos idosos a recorrerem à sua própria força e experiências, identificando as estratégias que 

no passado os ajudaram a lidar com o luto e a perda.
• Identifique adultos idosos que demonstrem sinais de um luto complicado ou que possam estar em risco 

de depressão ou de lesões autoprovocadas. Forneça orientações suplementares e encaminhe-os para 
serviços sociais, agências de proteção, serviços de assistência médica ou outros serviços disponíveis.

Para mais informações sobre como lidar com o luto e a perda durante a pandemia da COVID-19, visite a 
página Q&A da OMS para adultos idosos: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-
covid-19-risks-and-safety-for-older-people

Dicas- ALERTAS
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Cartazes
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Mantenha o cérebro ativo
Mantenha as rotinas diárias ou crie novas rotinas

Durma e faça as refeições à mesma hora diariamente
Mantenha-se hidratado e coma de forma saudável

Seja fisicamente ativo (tente pelo menos 30 minutos por dia)
Tome a sua medicação tal como prescrita pelo médico não deixe de tomar a medicação a não ser que tal seja recomendado pelo médico

Os cartazes devem ser impressos em papel A3 (tamanho mínimo, A4) ou serem mostra-
dos em ecrãs maiores (não em telemóveis nem tablets). 

Para obter os cinco cartazes em formato de alta definição e instruções de impressão, 
visite: https://app.mhpss.net/toolkit-for-older-adults-during-covid-19-pandemic 
ou mande e-mail para: mhpss.refgroup@gmail.com.
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Mantenha o cérebro ativo
Mantenha as rotinas diárias ou crie novas rotinas

Durma e faça as refeições à mesma hora diariamente
Mantenha-se hidratado e coma de forma saudável

Seja fisicamente ativo (tente pelo menos 30 minutos por dia)
Tome a sua medicação tal como prescrita pelo médico não deixe de tomar a medicação a não ser que tal seja recomendado pelo médico



Tenha uma rotina diária
Participe em atividades/passatempos agradáveis

Fale regularmente com família e amigos
Foque-se em atividades alegres e inclua-as na sua rotina diária

Experimente exercícios de meditação, relaxamento ou respiração
Você possui muita força e sabedoria



Tenha uma rotina diária
Participe em atividades/passatempos agradáveis

Fale regularmente com família e amigos
Foque-se em atividades alegres e inclua-as na sua rotina diária

Experimente exercícios de meditação, relaxamento ou respiração
Você possui muita força e sabedoria

Ajude os outros, se possível
Fale regularmente com família e amigos
Envolva-se na sua comunidade, religião e/ou espiritualidade
Acompanhe programas religiosos através da televisão, da rádio ou da internet
Junte-se a grupos comunitários e de apoio ou recorra a linhas telefónicas de 
apoio



I 

Seja paciente. Pode parecer que a tristeza e a dor nunca irão desaparecer mas, na maior parte dos casos, a intensidade do luto diminui com o tempo.
 Recorde os momentos felizes e as memórias do tempo que passou com o seu ente querido.

Procure apoio no seu líder comunitário ou espiritual. Estes líderes têm competências para ajudar as pessoas a gerirem o luto e a perda, e podem ser 
uma ajuda.

 Foque-se em atividades que o façam sentir-se bem. 

Contacte um profissional de saúde ou um assistente social se o estresse e a tristeza interferirem nas suas atividades diárias duran-
te vários dias seguidos.

Fale com família e amigos
Recorra aos seus líderes comunitários, religiosos ou espirituais.

É natural que por vezes se sinta ansioso, preocupado ou sozinho. Falar sobre isso pode ajudar!
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