
As rotinas familiares fazem parte do quotidiano e assumem uma grande importância na

manutenção de uma estrutura que fortalece um sentimento de grupo e de segurança e

contribui para a saúde familiar. Em situações de instabilidade e incerteza, como a que é

vivida presentemente, face à ameaça global que o COVID-19 representa, estas rotinas

assumem um papel fundamental na promoção da estabilidade da família. 

 

Quando o agregado familiar é confrontado, para além das restrições impostas pela

necessidade de isolamento social, com um dos seus membros infetado e que, por isso,

necessita de cuidados especiais que irão perturbar ainda mais as já afetadas rotinas, é

normal que ocorra um aumento do stress e da sobrecarga para a família no seu todo.

Especialmente, se a pessoa infetada é um elemento-chave na manutenção da rotina familiar

e, na presente situação, não é capaz de continuar a desempenhar os seus papéis habituais,

toda a estrutura familiar tem que ser repensada, de forma a acomodar essas mudanças

e continuar funcional.

COMO ORGANIZAR AS ROTINAS DA FAMÍLIA QUANDO 
HÁ UM FAMILIAR INFETADO COM COVID-19 EM CASA

Porquê?
Este período, onde há o isolamento obrigatório de um dos

elementos da família, exige uma reorganização da rotina

diária, de forma a acomodar as exigências associadas com

a situação. Algumas atividades familiares habituais podem

ter que ser abandonadas, se forem incompatíveis com a

situação do paciente. A preservação da saúde familiar, em

face de tantas mudanças catastróficas, é conseguida pela

manutenção da rotina e da previsibilidade.

 

EM CASA COM O COVID-19



Assim, existem algumas estratégias que a família deve adotar, como um todo, de forma a

garantir a saúde familiar: 

 

- modificar o dia a dia familiar, com a implementação de rotinas regulares adaptadas à

situação de isolamento e cuidados a ter com a pessoa infetada;

 

- envolver toda a família nas novas rotinas específicas, conseguindo assim uma maior

participação ativa de todos os membros da família nos comportamentos de promoção da

saúde;

 

- manter as interações positivas e a identidade da família, descentrando a atenção da

doença e focando-a em rituais significativos e rotinas gratificantes.

 

 

    

Especialmente, quando o agregado familiar tem crianças pequenas, pode ser difícil
implementar todas estas mudanças e, em simultâneo, conseguir manter uma rotina

estável e securizante. 

 

Veja, na página seguinte, algumas estratégias a que pode recorrer para manter os seus

filhos envolvidos e mais colaborantes:



1. Seja sempre honesto com a criança: Embora não seja necessário

entrar em detalhes sobre a doença, é importante explicar à criança

que, por causa da sua saúde atual, as interações entre vocês terão
que correr de maneira diferente do habitual. Para a criança, por

vezes pode ser difícil de ouvir ou compreender mas, com o tempo, ela

vai começar a aceitar essa mudança e pode até passar a gostar das

alterações implementadas. 

 

2. Explique quais os seus limites mas concentre-se nos aspetos
positivos: Se não pode abraçar ou pegar a criança ao colo, pela

necessidade de manter o isolamento, arranje alternativas e explique-

lhe: "O/A pai/mãe não pode pegar-te ao colo agora, porque tenho

muitos vírus agarrados a mim e eles vão querer ir para cima de ti,

também; assim, podemos brincar através do computador/tablet,

contigo sentada à porta do quarto e eu cá dentro". Permita que a
criança se aproxime o mais possível, sem pôr em risco as
distâncias de segurança, mesmo que isso signifique permitir que ela

se sente numa cadeira à porta do seu quarto (pode   ser lá colocado

uma mesinha e cadeira, que serão a zona de brincar da criança

durante este período de isolamento do/a pai/mãe). Tente ser o mais

positivo/a possível. "Não posso abrir o frasco, mas podes pedir ao

pai/mãe ou podemos tentar os dois/as duas juntas, comigo a explicar e

contigo a fazer." Tente brincar com a criança o máximo que puder.
A leitura é uma ótima maneira de comunicarem e de se sentirem
próximos. Se tiverem um sistema que permita isso, podem ver um vídeo

juntos, cada um no seu dispositivo, podendo ir fazendo comentários

acerca do que estão a ver. Encoraje a criança a brincar usando um

brinquedo ou boneco favorito. Isto permitirá ao seu filho expressar mais

facilmente os seus sentimentos sobre a situação. 

 



3. Discuta os cuidados que têm que ter durante este período, a um nível perceptível
para a criança: Já foi referido que é importante ser honesto. Sabendo de antemão que vai

ser forçado a estar separado da criança, mostre-lhe, de várias formas, como sente a falta
da companhia dela e como valoriza as pequenas trocas de carinho entre vocês. 

 

Por exemplo, peça à criança que escolha um brinquedo ou peluche para lhe fazer

companhia. Envie, para um computador ou dispositivo móvel localizado fora do quarto e

acessível para a criança, uma foto da criança consigo. 

 

Permita que a criança o visite, ficando à porta do quarto e mantendo a distância de
segurança.  

 

Sugira-lhe coisas que gostava de receber, como desenhos feitos por ela ou fotografias
de uma construção que fez (fora do quarto) ou de uma brincadeira que teve. 

 

Tente transformar uma situação desconfortável numa situação positiva para si e para o seu

filho. Por exemplo, se tiver que usar um ventilador, preparar a criança sobre o que esperar.

Pode dizer-lhe que é um aparelho para o ajudar a respirar, como se estivesse debaixo de

água ou fosse um astronauta. 

 

Quanto mais positivo for a sua abordagem, mais o seu filho vai aceitar a situação.
 



4. Evite disrupções nas atividades da criança: Acima de tudo, é imperativo que a rotina

da criança se mantenha tão estável quanto possível. As crianças reagem favoravelmente à

familiaridade. Os horários diários devem ser, o mais possível, mantidos, como as horas das

refeições, do banho e do deitar. O membro da família em isolamento pode acompanhar

todas atividades que costumam, habitualmente, ser feitas em família.

 

Existem diversas aplicações para dispositivos móveis que permitem manter estas
sessões síncronas. Por exemplo, se a família costuma fazer as refeições em conjunto,

mantenham esse padrão, o pai/a mãe em isolamento no seu quarto, com o dispositivo

móvel ligado, e os restantes familiares na mesa, com outro dispositivo ligado, de forma a

manterem as conversas habituais e a verem-se uns aos outros; durante a hora do banho da

criança, a pessoa em isolamento, também usando um dispositivo móvel, pode acompanhar

toda a atividade, comentando acerca do que está a ser feito ou cantando uma canção em

conjunto com a criança; pode ajudar o seu filho a fazer os trabalhos da escola, usando os

dispositivos móveis para ir acompanhando as tarefas e dando sugestões de melhoria ou

explicações para as dúvidas da criança (mesmo que a criança esteja a fazer os trabalhos

da escola na mesinha à porta do quarto, o dispositivo móvel permite que o que é feito seja

mais facilmente acompanhado e monitorizado); na hora de dormir, se é costume cantar

uma canção ou ler uma história, mantenha esse ritual, usando igualmente o dispositivo

móvel para comunicar com a criança. 

 

A manutenção desta rotina vai ajudar a criança a manter a sua estabilidade e
equilíbrio.

 

 

 



Todo o tempo que a criança puder passar com o adulto que está doente, pode transformar-

se em momentos de qualidade para os dois e, por outro lado, liberta o adulto encarregue de

toda a gestão das tarefas e rotinas domésticas de ter que dar atenção à criança,

permitindo-lhe completar essas tarefas de forma mais rápida e eficaz e, simultaneamente,

diminuindo a sobrecarga que recai sobre os seus ombros.
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