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Plano COVID-19 Perturbações de espetro do autismo

As crianças com Perturbações de espetro do autismo (PEA) podem fi car mais ansiosas, agitadas 
e desreguladas com a alteração de rotinas a que estão sujeitas nesta fase de pandemia Covid 19.

O Serviço de Psiquiatria de Infância e Adolescência do CHUSJ –Unidade PEA tem mantido apoio 
regular aos seus utentes (crianças e pais) através de telefone ou apoio online e propõe algumas 
estratégias para ajudar os pais nesta fase tão difícil:

1º - Explicar e tranquilizar em relação ao que está a acontecer:

Sabemos que as crianças com PEA não gostam da imprevisibilidade nem de alteração de rotinas, 
nem de situações de pressão.

É aconselhável explicar de acordo com a idade e capacidade de entendimento o que se está a 
passar de forma tranquilizadora ,evitando que assistam a notícias e imagens que agravem a sua 
ansiedade-não esqueçam que a sua memória visual e atenção «em radar» leva a captação de 
muitos estímulos à sua volta pelo que devem ser protegidas. Para os mais novos damos exemplo 
de uma história (em anexo) que ajuda a perceber o Covid19 e que pode ser personalizada com 
fotos da criança e pais.

É importante tranquilizar em relação ao que vai acontecer ,com previsibilidade para um desfecho 
positivo, evitando falar em mortes ou mostrar notícias drásticas. Se alguém próximo estiver 
infetado (ou a própria criança) deve ter os cuidados habituais recomendados pela DGS mas 
sempre explicando que vai fi car bem e tranquilizando quanto a risco de letalidade.

2º - Planifi car rotinas:

Pode ser útil fazer um plano (colocado na parede de forma visível e agradável) com fotos da 
criança a fazer as atividades diárias desde que se levanta até a hora de deitar, incluindo de 
manhã as tarefas de escola de forma divertida ( adaptada ao seu ritmo) e de tarde as tarefas 
mais lúdicas – foto da criança a brincar com os pais poderia ser incluída no plano ( para os mais 
novos).

É aconselhável que as instruções ser dadas de forma clara, com muitos reforços positivos e 
elogios, respeitando a sua motivação e sensibilidade.
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Exemplos de atividades

Atividades com movimento (início da tarde) - de acordo com o espaço recursos e idade da 
criança .Ex: jogo das escondidas, macaquinho chinês ,jogo das cadeiras imitação de animais de 
acordo com sinais combinados, jogo de bola, dança, ginástica. Permitir vias de descarga (luta de 
almofadas ,saltar trampolim, correr, etc.)

Atividades mais calmas (fi nal da tarde) - puzzles, legos, pintura, jogos de tabuleiro, pesquisas 
na net sobre temas que a criança goste, decalcar e recortar imagens de fi guras que cola num 
cenário feito pela mãe (ex: selva) - sempre de acordo com a motivação da criança. Permitir 
contacto com colegas pela net, principalmente aos adolescentes, com supervisão do adulto.

3º - Associar aspetos positivos à situação de estar em casa:

Evitar que passem horas em demasia no computador (importante o plano)-mostrar como podem 
fazer coisas divertidas, principalmente com pais e irmãos, que antes não tinham tempo para 
fazer.

APOIO AOS PAIS - Em todo este processo é importante que se mantenham as medicações e 
terapias dentro do possível (online) e as rotinas reguladoras da família (refeições ,hora de deitar) 
mas permitindo que cada um também tenha um espaço de privacidade .

É aconselhável que os pais mantenham as suas rotinas como casal, mas respeitando o espaço 
e tempo de cada um , repartindo as tarefas com os fi lhos ,de acordo com o plano. É essencial 
que os pais também pensem em si próprios ,que descansem e tenham os seus momentos de 
relaxamento e prazer. Lembrem-se que se não estiverem bem não podem ajudar os vossos 
fi lhos. Peçam apoio sempre que precisem!
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SITUAÇÕES DE CRISE - Seria desejável a possibilidade de contacto do seu médico assistente e 
eventual medicação para dar em situação de SOS ,mas é essencial registar e perceber o motivo 
que precipita a crise para poder antecipar e evitar essa situação.

Ajudar a criança a perceber que gostam dela mesmo quando não lhe fazem a vontade ,dando 
alternativas gratifi cantes, pode ser facilitador .

É preferível não a frustrar de forma intempestiva, nem alterar as rotinas de modo brusco – É 
importante dar-se um tempo de adaptação e planifi cação prévia das tarefas.

Pode ser útil ter um espaço tranquilizador para a criança onde ela possa realizar as tarefas e 
movimentos que a auto regulam e permitem a descarga emocional.

CONSELHOS GERAIS - Não esquecer de manter uma alimentação equilibrada e higiene de sono, 
Cuidados de saúde (atenção a sintomas de risco como febre, tosse ou difi culdade respiratória 
).Mantenha atitudes de prevenção (evitar locais públicos sem proteção ,manter distancia social 
e lavagem frequente de mãos)

Saber ouvir e aceitar as emoções , por vezes contraditórias quando estamos em stress. Manter 
as rotinas e ocupação.

O exercício físico é importante para preservar o bem estar mental e corporal, permitindo a 
descarga emocional tantas vezes necessária.

Mantenha contactos com amigos e familiares ( o afeto protege )…

Contactos:

Se precisarem de ajuda podem contactar linhas de apoio disponíveis (em baixo) ,consultas de urgência ou de crise ou 
o nosso serviço por mail:

psiquiatria.infancia-adolescencia@chsj.min-saude.pt

Saúde 24 - 808 24 24 24

Linha da Segurança Social - 300 502 502

Linha de apoio geral CHUSJ - 225 512 100

fi caocupadosaojoao@chsj.min-saude.pt
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