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O medo, a incerteza e a ansiedade, têm feito parte do dia-a-dia de 

muitos pais e famílias. Por isso, é possível e esperado que, nos últimos 

tempos, os pais se tenham sentido mais stressados e reativos nas relações 

que estabelecem com os seus filhos.  

Além das exigências e desafios inerentes ao exercício da 

parentalidade, a pandemia trouxe consigo novas questões, novas 

dúvidas, assim como novas realidades. Durante o período de pandemia, e 

com as medidas de confinamento, muitas famílias foram obrigadas a 

permanecer juntas durante um longo período de tempo. A casa passou a 

ser não só um lugar de relaxamento e convívio familiar, mas também o 

escritório de trabalho para os pais, a escola para as crianças, o ATL para 

os tempos livres, o ginásio para os praticantes de desporto. Estas 

alterações exigiram adaptações de todos os membros da família para 

gerir eventuais conflitos resultantes da coabitação e partilha de espaços. 

Os pais tiveram também o desafio de procurar manter rotinas familiares 

saudáveis, o que lhes exigiu tempo e criatividade. Mais ainda, os pais 

tiveram o desafio de lidar com a sua situação profissional e com as 

eventuais alterações durante o período de pandemia (por exemplo, 

trabalhar no seu local de trabalho e haver uma potencial contaminação 

das suas casas; eventual afastamento da família por medo da 

contaminação; o teletrabalho; o desemprego). Tiveram ainda, de lidar 

com o fecho das creches e escolas e de adaptar-se rapidamente ao ensino 

à distância, que exigiu tempo extra para apoiar os filhos na aprendizagem 

e no uso de novas plataformas e tecnologias. Para além disso, alguns pais 

enfrentaram desafios acrescidos, como por exemplo, pais de crianças 

com atrasos de desenvolvimento, dificuldades de regulação emocional ou 

comportamental, ou outros desafios relacionados com a saúde; pais com 

idosos a seu cargo, de quem precisaram de cuidar e garantir segurança, 

entre outros. A fase inicial de desconfinamento foi também geradora de 

stress, nomeadamente devido ao aumento do risco de contaminação e 

medo associado, à incerteza em relação aos filhos retomarem a 

creche/ATL, entre outros. Em todos os momentos, o conflito trabalho-

família foi uma constante para muitos pais.  

Todos estes (e ainda outros) desafios aumentaram os níveis de stress 

dos pais e das famílias, e a probabilidade de os pais adotarem uma 

parentalidade menos positiva com os seus filhos (por exemplo, 

recorrendo a punição física ou gritando). Também as 

crianças/adolescentes sentiram medo, incerteza, frustração, revolta, o 

que obrigou os pais a lidar com as suas próprias emoções, 

autorregulando-se, mas também com as emoções dos seus filhos, 

facilitando a sua regulação emocional. A Parentalidade é um desafio, 

ainda mais em tempos desafiantes. 

 

O exercício da parentalidade 
constitui uma das tarefas 
mais gratificantes da vida 
dos pais, sendo também uma 
das mais desafiantes e 
exigentes, conduzindo, 
muitas vezes, a níveis 
elevados de stress parental. 

Se a parentalidade por si só 
pode ser geradora de stress, 
ser mãe ou pai em situação de 
pandemia é particularmente 
exigente, já que esta trouxe 
profundas mudanças que 
alteraram os hábitos e as 
rotinas de toda a família. 

 

 



Saúde mental  

 

A pandemia de COVID-19 e as profundas mudanças que exigiu, trouxe implicações negativas para a saúde mental 

dos pais, aumentando a probabilidade de estes experienciarem sintomas psicopatológicos. Alguns períodos específicos 

da vida dos pais, como por exemplo, o período pós-parto, por si só particularmente desafiante, poderão constituir-se 

períodos de maior vulnerabilidade. Também o período escolar, pelas exigências associadas ao ensino à distância e ao 

conflito trabalho-família parece ser um período com vulnerabilidade acrescida.  

Em Portugal, alguns estudos têm mostrado que as mães no período pós-parto, apresentam níveis elevados de 

sintomas ansiosos, depressivos e stress parental, com possíveis repercussões negativas na relação que estabelecem 

com o bebé. Da mesma forma, em estudos com pais de crianças até aos 12 anos também foram encontrados elevados 

níveis de stress parental, durante a pandemia. 

Assim, é importante ajudar os pais a lidar, de forma mais positiva e eficaz, com os desafios atuais, nas diversas 

fases da sua parentalidade. A Parenting for Lifelong Health, juntamente com a Organização Mundial de Saúde, a 

UNICEF, a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), entre outras organizações, disponibiliza, de forma gratuita 

algumas estratégias que poderão ser úteis durante a presente pandemia de COVID-19. 

 

ROTINA DIÁRIA  

Os pais deverão tentar criar uma rotina flexível, mas 

consistente, ao planear um horário, que contenha 

atividades estruturadas, incluindo tempo livre apenas 

para a criança (em atividades que ela valoriza) e tempo 

em família; as crianças/adolescentes poderão contribuir 

nesta tarefa, nomeadamente ajudando a definir um 

horário para as tarefas escolares e tarefas domésticas, 

adequadas ao seu nível de desenvolvimento; o plano 

deverá incluir exercício físico, pois ajuda a lidar com o 

stress e a gastar energia (particularmente importante 

para as crianças com problemas de comportamento). 

ENSINAR OS FILHOS A MANTER DISTÂNCIAS 
SEGURAS 

Os pais podem levar os filhos a passear, cumprindo a distância 

social indicada; podem escrever  cartas e fazer desenhos para 

partilhar com outras pessoas, por exemplo, colocando-os nas 

janelas ou varandas; é importante informar a criança, de acordo 

com o seu nível de desenvolvimento, acerca da realidade que 

estamos a viver, e dos cuidados que devemos ter como forma de 

nos proteger e aos outros; os pais podem tranquilizar os seus filhos 

ao conversar com eles sobre a maneira como estão a mantê-los 

seguros e protegidos. Desta forma, será mais provável que a 

criança adira às medidas necessárias e consiga lidar com as suas 

emoções (por exemplo, a sua frustração por não estar com os 

amigos).  



TORNAR DIVERTIDO O CUMPRIMENTO 
DAS MEDIDAS DE HIGIENE 

Os pais podem criar uma música, de 20 segundos, 

para lavar as mãos, usar uma ampulheta, utilizar um 

sistema de atribuição de pontos e elogiar a lavagem 

regular das mãos. Podem recorrer a histórias para que a 

criança compreenda e lide melhor o contexto pandémico 

atual. Esta diversão, aliada à informação realista e 

adequada, serão fundamentais para diminuir os medos 

da criança em relação à COVID-19 e o seu envolvimento 

nas medidas de higiene e segurança necessárias. 

QUANDO AS CRIANÇAS SE PORTAM “MAL” 

Todas as crianças se portam “mal”, especialmente quando estão 

cansadas, com fome, com medo, frustradas ou para expressar autonomia. 

Nesta fase em particular, atendendo à mudança de rotinas, à incerteza, 

medo e frustração sentidos pelas crianças, é natural que estes episódios 

possam aumentar. É importante que os pais empatizem com o sofrimento 

da criança sem reforçar os comportamentos negativos (por exemplo, 

“entendo que estejas frustrado por não veres os teus amigos há algum 

tempo, mas ninguém tem culpa do que está a acontecer”), mas ajudando-a 

a adotar comportamentos mais adaptativos (por exemplo, “o que achas de 

fazermos um jogo os dois?”). É fundamental que os pais tentem antecipar o 

mau comportamento, e redirecionem a atenção dos filhos para o bom 

comportamento. Em crianças mais pequenas, os pais poderão distraí-los 

com algo interessante ou divertido. Em crianças mais velhas, é 

fundamental que os pais ajudem os filhos na resolução de problemas 

eficaz, apresentando comportamentos funcionais alternativos, que a 

criança possa adotar, para lidar com as suas emoções negativas (por 

exemplo, em vez de gritar/bater optar por respirar fundo, dar um abraço). 

Os pais podem também fazer “uma pausa” (parar 10 segundos, inspirar, 

expirar… 5 vezes) e, de seguida, tentar responder de forma mais calma e de 

acordo com os seus valores e objetivos enquanto pais.  

 

AUTOCUIDADO 

Para que os pais possam cuidar dos seus filhos, deverão cuidar de si 

mesmos primeiro. Os pais devem fazer algo que lhes dê prazer, por 

exemplo, uma lista de atividades agradáveis que possam realizar 

quando os filhos se encontram a dormir. Garantir que têm tempo para 

si, por pouco que seja. No final de cada dia, devem reservar uns minutos 

para pensar como correu o dia, e partilhar com os seus filhos uma coisa 

positiva ou divertida que fizeram. É também importante lembrarem-se 

que não estão sozinhos, estão todos no mesmo “barco” e todos têm 

medos e inseguranças. Cultivar a autocompaixão será fundamental para 

lidar mais adaptativamente com os seus erros e inseguranças (normais, 

expectáveis e saudáveis). Não existem pais perfeitos, existem pais que 

dão o seu melhor no momento em que se encontram – este deve ser o 

objetivo.   

 



 

ESPAÇO DE RESPIRAÇÃO  
 

Quando identificar uma situação de stress ou uma emoção forte, 

procure parar para realizar estes três passos antes de fazer ou dizer algo 

ao seu filho:  

 

1. Note o que está a acontecer no momento presente. “Que 

pensamentos estou a ter?”. Tente colocá-los em palavras, dando-lhe 

rótulos: "pensamentos autocríticos", ou "pensamentos catastróficos". 

Note também que sentimentos ou emoções estão presentes, tentando 

colocá-los em palavras: “medo", "vergonha", "raiva", "tristeza". Note 

também o que está a sentir no seu corpo, qualquer tensão ou desconforto 

que esteja a sentir. Por fim, que tendências para a ação consegue 

identificar? Torne-se consciente do que tem vontade de fazer. Gritar, 

esconder-se, dizer alguma coisa...  

 

2. Traga gentilmente a sua atenção para a respiração e para o 

movimento da sua barriga. Observando cada inspiração e expiração 

durante algum tempo... A respiração irá funcionar como uma âncora que 

o ajudará a vir para o presente.  

 

 

3. Expanda a sua atenção para todo o corpo. Foque-se na sua 

postura e expressão facial. Sinta o movimento da respiração por todo o 

corpo, como se todo o corpo estivesse a respirar, acolhendo qualquer 

sensação de desconforto ou tensão no corpo.  

 

 

Com a prática frequente deste exercício, em situações de stress, será 

mais capaz de reconhecer esse stress no seu corpo e de o tolerar. Ao ser 

capaz de tolerar essa sensação, poderá criar um espaço entre a sua 

emoção e a sua tendência automática para reagir.  

Nesse espaço poderá escolher de forma intencional como quer agir, 

adotando uma parentalidade consciente nas interações com o seu 

filho e, deste modo, construindo uma relação mais positiva com ele.  

 

 

 

 

 

 

 

Este exercício breve pode ser 
posto em prática sempre que 
estiver numa situação de 
stress com o seu filho e sentir 
uma emoção forte (como a 
raiva ou ansiedade) que o/a 
impulsione a agir 
automaticamente (por 
exemplo, gritando ou 
castigando). Este exercício 
poderá ajudá-lo/a a tolerar 
melhor o stress, permitindo-
lhe responder mais calma e 
intencionalmente. 

 



Recursos on-line 

- Ordem dos Psicólogos Portugueses: https://www.ordemdospsicologos.pt/pt/p/covid19 

- American Academic of Pediatrics: 

https://www.healthychildren.org/English/Pages/default.aspx 

- UNODC: Information on parenting during COVID-19: 

https://www.unodc.org/documents/listenfirst/covid19/English_-_UNODC-lockdown-leaflet-

2020410.pdf 

- DGS: Manual para famílias: Como lidar com o isolamento em contexto familiar:  

https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/manual-para-familias-como-lidar-com-o-

isolamento-em-contexto-familiar-pdf.aspx  

- WHO: Parenting in the time of COVID-19: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting 

- Parenting for Lifelong Health: Parenting in the time of COVID-19:  

https://www.covid19parenting.com/portuguese-portugal 
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