
Quando Ficamos Bravos
Amamos nossas crianças, mas o estresse causado pelos cuidados parentais, por preocupações com dinheiro e pela COVID-19 

podem nos deixar com raiva. Esta lista apresenta formas de manter o controle e lidar com a nossa raiva para não ferirmos os outros.

Corte o mal 
pela raiz
Normalmente ficamos estressados e 
irritados com as mesmas coisas

O que te irrita? Quando acontece? 
Como você reage geralmente?

Evite que comece em primeiro lugar. 
Durma ou descanse quando você 
estiver cansado. Se esriver com fome, 
coma algo. Se esriver se sentindo só, 
peça ajuda para alguém

Cuide-se. Confira os folhetos 
“Descanse um pouco” e “Lidando 
com o estresse” para obter ideias

Cuide-se
Todos precisamos nos conectar. 
Converse com amigos, familiares e 
outras redes de apoio todos os dias

Reduza a bebida ou não beba nada, 
principalmente quando seus filhos 
estiverem acordados

Você tem armas ou qualquer coisa que 
possa ser usado para ferir alguém? 
Tranque, esconda ou tire tudo da casa

Se não for seguro para as crianças e 
os adolescentes ficarem em casa, não 
tem problema eles ficarem em 
outro lugar seguro por um tempo ou 
em algum lugar onde poderão obter 
ajuda

Descanse um pouco  
Quando começar a se sentir irritado, 
pare um pouco por vinte segundos. 
Inspire e expire devagar cinco vezes 
antes de falar ou de se mover

Saia de perto por dez minutos para 
recobrar o controle das suas 
emoções. Se houver um espaço 
externo seguro, saia e tome um ar 

Se você estiver irritado porque seu 
bebê não para de chorar, não tem 
problema deixá-lo em segurança 
deitado de costas e se afastar um 
pouco. Confira se está tudo bem 
com o bebê a cada cinco a dez 
minutos

A crise da COVID-19 não vai durar para sempre. Só precisamos superá-la agora, um dia de cada vez.
Para obter mais informações, clique nos links a seguir:

Estudos sobre o cérebro mostram que controlar 
sua raiva ou fazer algo positivo melhora o 

desenvolvimento cerebral do seu filho. 

Funciona mesmo!
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