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Covid-19 e a Adolescência

A adolescência pode revelar-se uma fase de desenvolvimento desafiante face às mudanças físicas, 
psicológicas e sociais que se operam no ser humano durante o período de transição da infância para 
a fase adulta.
O panorama atual marcado pelo coronavírus poderá acrescentar ainda maior dificuldade à vida e ao 
bem-estar dos jovens, na medida em que o encerramento das escolas, o cancelamento de eventos 
sociais e o isolamento social a que estão sujeitos, são condições suscetíveis de despoletar neles 
sentimentos de ansiedade, tristeza e angústia.
Destacamos, por isso, alguns aspetos importantes para assegurar o cuidado e a atenção a este grupo 
e para a promoção do respetivo bem-estar e saúde mental:

1. Reconhecer que a ansiedade sentida é normal
- O encerramento das escolas e as mudanças inerentes à necessidade de isolamento 
impedem a realização de todas as atividades sociais na comunidade; e como tal, a 
ansiedade sentida deve ser reconhecida como “...uma função normal e saudável que nos 
alerta para ameaças e nos ajuda a tomar medidas de proteção” (Unicef, 2020).
- Muito embora a ansiedade em torno do COVID-19 seja completamente compreensível, 
é muito importante que os pais possam estar atentos a estes sentimentos nos jovens, de 
modo a proporcionar conversas e esclarecimentos contentores e de seguranças face às 
preocupações e medos desencadeados.

2. Criar distrações
- É fundamental aceitar que, no momento atual, e enquanto durar a situação de isolamento 
social, há muitas coisas sobre as quais não temos possibilidade de fazer/controlar como 
era hábito (ex: o facto de não se poder sair de casa e estar com os amigos).
- Por isso, torna-se essencial que os pais, ou outros cuidadores de referência, possam 
ajudar os jovens a encontrar novas fontes de distração e de ocupação do tempo, ajustadas 
aos respetivos interesses, e de acordo com a sua participação e opinião ativa, de forma 
a que lhes seja permitido descomprimir e encontrar o equilíbrio psicossocial no dia-a-dia 
(ex.: organizar e distinguir o tempo de estudo vs. tempo livre; fazer sessões de cinema em 
casa; fazer jogos em família; adquirir/consolidar hábitos de leitura e outros gostos culturais 
e recreativos; participar ativamente nas tarefas domésticas; fazer exercício físico; interagir 
com os familiares de referência através de contactos multimédia, entre outras atividades 
compensadoras do ponto de vista do desenvolvimento de competências pessoais e 
sociais).

3. Encontrar novas formas de estar com os amigos
- Passar tempo com os amigos é uma das maiores prioridades dos jovens!
- E ser criativo é a chave para ultrapassar o distanciamento social nos tempos
atuais.
- Com o devido cuidado e supervisão dos pais, ou de outros cuidadores responsáveis, 
relativamente aos conteúdos online consultados e com horários definidos, os jovens podem, 
e devem criar momentos de interação com os seus amigos que lhes permita manter as 
dinâmicas e vivências relacionais tão cruciais ao seu bem-estar emocional e afetivo.
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4. Foco em objetivos pessoais
- Construir uma lista de objetivos, vontades e desejos a aprender, ou a realizar, pode ser 
agora possível. Como tal, os adolescentes podem concentrar-se em si próprios e encontrar 
maneiras de usar seu tempo, agora mais livre, para concretizar de maneira produtiva aquilo 
que até então era sempre adiável (ex: fazer uma lista de filmes/livros que gostava de ver/
ler; exercitar e praticar o uso de um instrumento musical que estava esquecido; fazer um 
plano de exercício f ísico; aprender a cozinhar).

5. Sentir os sentimentos
- “Perder” a rotina da escola, os eventos com os amigos, os hobbies e as atividades 
recreativas/desportivas pode ser incrivelmente dececionante e angustiante.
- E nestes momentos, a melhor maneira de gerir e lidar com estes sentimentos é 
simplesmente senti-los e aceitá-los.
- Os pais devem estar atentos aos comportamentos e formas de agir os sentimentos dos 
seus filhos jovens. Aceitar, legendar e compreender estes sentimentos dos jovens pode ser 
a forma mais positiva para os ajudar a aceitar o que estão a viver e a sentir.
- Só depois de reconhecer o sentimento podemos fazer alguma coisa para melhorar o 
nosso bem-estar e saúde mental.

Leia também: 
Como Ajudar as Crianças a Lidar com o Stresse 
Como lidar com o Stresse durante o Surto de Covid-19

Contacte-nos: 
Linha de Aconselhamento: Resposta Solidária

Fonte: 
Unicef for every child

https://incorp.pt/como-ajudar-criancas-stresse/
https://incorp.pt/covid-19-adolescencia/
https://incorp.pt/linha-de-aconselhamento-resposta-solidaria/
https://www.unicef.org/coronavirus/how- teenagers-can-protect-their-mental-health-during-coronavirus-covid-19

