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Autocuidado significa ter tempo para fazer as coisas que você gosta. Geralmente, o autocuidado envolve 
atividades cotidianas que você acha relaxantes, divertidas ou energizantes. Essas atividades podem ser desde 
ler um livro até tirar férias. 

Autocuidado também significa cuidar de si mesmo. Isso significa se alimentar regularmente, dormir o 
suficiente, cuidar da higiene pessoal e qualquer outra coisa que te ajude a manter uma boa saúde. 

Faça do autocuidado uma prioridade. Sempre haverá outras coisas para fazer, mas não deixe que isso afete o 
tempo que você reserva para o seu cuidado pessoal. O autocuidado deve receber a mesma importância que 
todas as suas outras responsabilidades. 

Estabeleça metas específicas de cuidado pessoal. É difícil ser bem-sucedido com metas vagas como "vou 
dedicar mais tempo para o meu cuidado pessoal". Em vez disso, tente algo específico como "Eu vou andar por 
30 minutos todas as noites após o jantar". 

Faça do autocuidado um hábito. Assim como comer uma maçã não elimina problemas de saúde, cuidar de si 
mesma apenas de vez em quando não terá muito efeito na redução do estresse. Escolha atividades que você 
pode fazer com frequência, e que você possa manter. 

Estabeleça limites para proteger o seu tempo de cuidado pessoal.  Você não precisa ter um compromisso 
importante para dizer "não" aos outros — ter que cuidar de si mesma é motivo suficiente. Lembre-se que 
suas necessidades são tão importantes quanto as de qualquer outra pessoa. 

Alguns minutos de cuidado pessoal todos os dias é melhor do que nada. Configure um alarme te lembrando 
de fazer pausas regulares durante o dia, mesmo que seja apenas para dar uma caminhada ao redor do 
quarteirão, ou para almoçar sem ser interrompida. Muitas vezes, este tempo de descanso irá te energizar 
para te ajudar a trabalhar de forma mais eficiente quando você voltar. 

Atividades insalubres não contam como cuidado pessoal. O uso de substâncias, o excesso de comida e 
outros comportamentos insalubres podem esconder emoções desconfortáveis temporariamente, mas 
causam mais problemas a longo prazo. 

Mantenha a sua rotina de cuidado pessoal, mesmo quando não estiver se sentindo bem. Fazer isso vai te 
manter em uma rotina saudável. Além disso, o seu cuidado pessoal pode ser parte da razão pela qual você 
está se sentindo bem! 


