
A Vida em Quarentena



O distanciamento social

Devido às circunstâncias atuais em que vivemos, fomos levados a resguardarmo-

nos para tentar proteger a nossa saúde e a dos outros. 



O distanciamento social 

Porém, este distanciamento social pode trazer consequências graves para a 

nossa saúde mental. O isolamento pode gerar solidão, ansiedade, stress e até 

depressão ou medo.



Manter-se em forma

Embora difícil resistir à tentação de nos deixar levar pelos doces que guardamos 

em casa, temos que manter um estilo de vida saudável. Este estilo de vida pode 

ser atingido sem grandes problemas se não nos limitarmos ao nosso 

confinamento. Embora em quarentena, devemos sair (seguindo as indicações da 

DGS) para realizar atividades motoras como corrida, acessível a todos nós.



O uso da tecnologia

Contudo, graças à tecnologia moderna, conseguimos combater o isolamento 

social e continuar com algumas das nossas atividade diárias de uma forma 

segura. Desta forma, somos capazes de preservar a nossa saúde, física e mental.



O uso da tecnologia

Manter relações através de redes sociais é uma maneira fácil e prática de realizar 

o mesmo. Exemplos de plataformas que permitem a realização de chamadas 

gratuitamente são: Discord, Skype, Facebook e Whatsapp.



Dificuldades por parte de gerações mais idosas

A maioria dos idosos não sabe como realizar tarefas básicas em tecnologias 

mais atuais. Embora difícil para essas gerações, é importantíssimo adaptarem-se 

às necessidades de modo a continuarem a contactar com familiares e amigos. 



O acesso à informação

Cada indivíduo deve manter-se informado relativamente à progressão da 

pandemia no seu país de modo a tomar precauções necessárias para evitar o 

contágio.



Medidas de segurança

É essencial que se mantenha o contacto social nesta época. No entanto,as 

medidas de segurança adotadas não devem ser desrespeitadas, já que estas são 

fundamentais para a manutenção da saúde individual e pública (usar máscara e 

luvas, evitar ajuntamentos, lavar frequentemente as mãos, manter a etiqueta 

respiratória, etc.).
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