
5 IDEIAS PARA MOMENTOS DIFÍCEIS

Promover 
positivamente a saúde 
mental, o bem estar e a 
recuperação



PROMOVER A SUA SAÚDE 
MENTAL & BEM ESTAR

AUTISMO NO ADULTO 
O nosso objectivo é o de promover 
positivamente  a saúde mental  e o 
bem estar de todas pessoas adultas 
com uma Perturbação do Espectro 
do Autismo (PEA). 

www.autismonoadulto.com

LIGA-TE

DOE

Sê  
Activo

Continua 

Aprender

Repara

CINCO PASSOS  
PARA O BEM ESTAR

@autismonoadulto
Autismo no adulto

http://www.autismonoadulto.com
https://www.instagram.com/autismonoadulto/
https://www.facebook.com/Autismonoadulto/


AS CINCO FORMAS PARA O BEM ESTAR, SÃO 
AÇÕES SIMPLES QUE VOCÊ PODE FAZER NA 
SUA VIDA DIÁRIA PARA SE SENTIR BEM E 
FUNCIONAR BEM ...

LIGA-TE 

RESERVE UM TEMPO TODOS OS DIAS PARA SE LIGAR. SORRIA, VOCÊ PODE 
RECEBER UM SORRISO DE VOLTA. 

LIGUE-SE COM AS PESSOAS EM SEU REDOR. 
Com a família, amigos, colegas e vizinhos. Em casa, trabalho, escola ou na 
comunidade local. Ao permanecer ligado e nutrir esses relacionamentos, 
sentimo-nos mais felizes e mais seguros, dando uma melhor sentido de 
propósito.

REPARA 
ESTEJA CIENTE DO MUNDO EM SEU REDOR E DO QUE ESTÁ A SENTIR. 

SEJA CURIOSO. 
Contemple a beleza. Observe as mudanças nas estações. Aprecie o momento 
se você está a caminhar para o trabalho, almoçar ou conversar com amigos. 
Observe como você se está a sentir e a pensar.

CONTINUE APRENDER 
TENTE ALGO NOVO COMO YOGA, SUDOKU, MEDITAÇÃO, CULINÁRIA OU UMA 
NOVA LINGUA 

TENTE ALGO NOVO 
Redescubra um interesse antigo. Inscreva-se nesse curso. Assuma uma 
nova responsabilidade. Defina um novo desafio e aprenda novas 
competências que o deixará mais confiante e divertido.

DOE 
DAR AOS OUTROS É BOM PARA SI.  

FAÇA ALGO AGRADÁVEL PARA O OUTRO. 
Agradeça a alguém. Ofereça o seu tempo ou participe num grupo 
comunitário. Ver você e a sua felicidade ligados à comunidade em geral pode 
ser incrivelmente gratificante e criar uma conexão com as pessoas ao seu 
redor.

SÊ ACTIVO 

TRAGA ACTIVIDADES PARA O QUOTIDIANO = SUBA AS ESCADAS, DESÇA A RUA 
OU FAÇA UMA CAMINHADA DE 10 MINUTOS. 

FALA UMA CAMINHA OU UMA CORRIDA. 
Vá para a rua. Ande de bicicleta. Jogar um jogo. Jardinagem. Dança. 
Descubra uma atividade física que você goste e se adapte ao seu estilo de 
vida e nível de mobilidade e condicionamento físico. Os cientistas confirmam 
que a atividade física pode ajudar a manter o bem-estar e a boa saúde 
mental. Principio 



Até agora, todos estamos a aprender a nos adaptar ao novo "normal" de trabalho remoto, distanciamento social e 
atualizações em evolução do Covid-19, tornando-se parte de nossas vidas cotidianas. Isso pode, compreensivamente, causar 
muita preocupação e stress, e pode afetar a maneira como nos estamos a sentir, pensar e comportar. No entanto, existem 
várias ações que podemos fazer para proteger nossa saúde mental e manter uma sensação mais positiva de bem-estar.



• O distanciamento social é diferente do isolamento social. Podemos fazer muitas coisas para manter o contato com nossos amigos e familiares, 
mesmo que não possamos vê-los pessoalmente. 

• Enviar e-mail, ligar, enviar mensagens de texto ou até escrever cartas são ótimas maneiras de manter contato. Reserve algum tempo todos os 
dias para conversar com um velho amigo ou parente. Faça um plano e reserve algum tempo para conversar. Faça um esforço para manter 
ativamente grupos de contatos sociais usando o Skype, Zoom, Texto, Facebook ou WhatsApp.  

• O aumento do tempo gasto em casa pode ser um desafio para algumas famílias, mas também pode ser uma oportunidade de se reconectar com 
nossos entes queridos mais uma vez.  

• Conectar-se com outras pessoas pode nos ajudar a recuperar um sentido de propósito e de pertença. Isso é especialmente importante quando 
nos sentimos mais desconectados fisicamente da família. Vamos aproveitar esta oportunidade para ter conversas mais longas e realmente 
ouvir o que elas têm a dizer. Todos esses gestos de comunicação podem nos ajudar a nos sentir verdadeiramente íntimos e conectados.

LIGA-TE

Principio 



• Obtenha o máximo de luz solar, ar fresco e natureza possível, mantendo uma distância social. Mantenha uma rotina que envolva caminhar, 
correr, andar de bicicleta ou jardinagem. Passar um tempo no espaço verde e natural pode beneficiar seu bem-estar físico e mental. Pode 
melhorar seu humor, reduzir sentimentos de stress ou raiva e fazer você se sentir mais relaxado. 

• Vários instrutores de fitness também estão a oferecer generosamente exercícios curtos on-line gratuitos para concluir no mesmo horário 
todos os dias com a comunidade on-line ou no seu próprio tempo. 

• Mantenha-se ativo e decidido, realizando tarefas domésticas adiadas há muito tempo e use esse tempo com sabedoria. Entre no jardim, 
reorganize os móveis, limpe ou redecore!

SÊ 
ACTIVO

Principio 



• Estar ciente de como estamos nos sentindo neste momento é importante. Perceber esses sentimentos pode nos ajudar a resolvê-los. Se consumir e tentar 
processar muita informação está a aumentar os seus níveis de stress, recue e limite o tempo gasto lendo ou ouvindo reportagens e médias sociais. 

• Decida incluir um período de desconexão digital no seu dia, isso ajudará a recuperar um senso de perspectiva e a dar uma oportunidade para reflexão. 
• Lembre-se de onde você também obtém suas informações; use apenas fontes fidedignas como a Direcção-Geral de Saúde ou outras fontes do governo.. 
• Tomar um momento reflexivo para apreciar a nossa envolvente imediata é benéfico. Observar pode incluir detectar as mudanças das estações durante 

uma caminhada, os pássaros e as árvores. Observar a nós mesmos, nossos pensamentos e sentimentos e o mundo ao nosso redor ajuda a ajudar a 
orientação, melhorar o humor e a sensação de bem-estar. Observe os detalhes simples do dia - o aroma do café, o sorriso de uma criança ou uma 
música favorita no rádio. Quando estamos nesse momento, nosso cérebro tem a oportunidade de processar o prazer, aumentando nossos níveis de 
serotonina - a hormona que se traduz numa sensação positiva e que ajuda a elevar o humor e nos mantém calmos. 

• Se estivermos fora de nossa rotina habitual, nosso sono poderá ser interrompido com preocupações intrusivas ou alterações em nosso padrão de vida 
habitual. Esteja ciente dos seus padrões de sono e das coisas que podem ajudá-lo a ter uma boa noite de sono. Procure manter uma boa rotina indo para 
a cama e acordando todos os dias à mesma hora. Procure dormir de 6 a 8 horas para adultos, de 8 a 10 horas para adultos mais jovens e de 10 a 12 horas 
para crianças. Se a incerteza da situação atual estiver fazendo com que você perca o sono, fale sobre suas preocupações com amigos e familiares, em 
vez de tentar lidar sozinho.

REPARA

Principio 



CONTINUE 
APRENDER

• Podemos ter a sensação que aumentamos o tempo nos nossos dias nas próximas semanas. 
Podemos usar isso como uma oportunidade para tentar algo novo que talvez nunca tenhamos feito no 
passado. 

• Inscrever-se em cursos on-line curtos ou tentar algo tão simples quanto preparar uma nova receita a 
cada dois dias pode nos ajudar a nos dar um senso de propósito e manter a mente ativa. 

• Reserve um tempo para aprender algo novo, como um jogo de cartas, uma técnica de respiração ou 
aprender uma nova palavra em um idioma diferente a cada dia. 

• Lembre-se de que todos temos nossos mecanismos de enfrentamento preferidos e é útil experimentar 
algumas novas opções. Desenvolva uma dieta variada de estratégias de enfrentamento para manter 
uma boa saúde mental e ser generoso - compartilhe suas ideias com amigos e familiares 

• Quando ensinamos, aprendemos. Talvez você possa ajudar um jovem de sua família com seus 
estudos ou apoiar um aluno por telefone em suas tarefas na faculdade.

Principio 



DOE

• Retribuir é uma oportunidade para fornecer às pessoas que precisam de algumas de nossas competências, informações ou 
conselhos exclusivos. 

• Vimos um aumento incrível e espontâneo no número de grupos de resposta da comunidade que oferecem serviços a idosos ou mais 
vulneráveis em nossa comunidade. Oferecer o seu tempo a esses serviços, se for seguro, pode ajudar a proporcionar uma sensação 
de pertença. Ofereça seu tempo, competências, conhecimentos e disponibilidade - isso faz uma diferença real e ajudará a canalizar 
qualquer ansiedade que você possa estar a sentir. 

• Dar também pode incluir algo tão simples quanto preparar um café ou chá para alguém ou contar uma piada. 
• Dê a si mesmo espaço e tempo para cuidar de si mesmo. Isso pode ser fazer uma refeição saudável, fazer algo que você goste ou 

levar 20 minutos para si mesmo se a casa estiver com muitas pessoas. 
• Seja gentil consigo mesmo e com aqueles que o rodeiam, precisaremos ser pacientes e juntos passaremos por este momento 

desafiador.

Principio 


