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Introdução

Em fevereiro de 2020, deparamo-nos com a pandemia do novo
Coronavírus, a qual impactou a todos, de maneira singular, devido às
transformações, nunca antes experimentadas, impostas em nossas rotinas.
Criou-se um cenário de incertezas e um ambiente coletivo de medo, tristeza,
raiva, solidão, dentre outras emoções, sentimentos e sintomas, mediante
tantas mudanças bruscas. Dentre essas mudanças, experimentou-se o
isolamento social, com consequente distanciamento de redes socioafetivas, a
necessidade de adaptação a novos protocolos de biossegurança, o excesso
de notícias sobre a pandemia, o risco de ser infectado e de infectar outras
pessoas e o número expressivo de mortes.

Além disso, outros fatores como a preocupação quanto aos filhos
ficarem sem as trocas sociais e a aprendizagem, de modo presencial, nas
escolas, o teletrabalho, o risco de agravamento da saúde mental e física de
crianças, adolescentes, idosos e profissionais de saúde, os quais atuam na
linha de frente do atendimento aos pacientes infectados, agravaram esse
contexto.

Diante da estimativa de que entre um terço e metade da população
exposta a uma epidemia possa vir a sofrer alguma manifestação
psicopatológica, caso não seja realizada qualquer intervenção de cuidado
específico para tais sintomas e/ou reações (cartilha Fiocruz, 2020), psicólogos
e psiquiatra da Gerência de Saúde Mental e Preventiva (GESM), vinculada à
Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho (Subsaúde) e à Secretaria
Executiva de Valorização e Qualidade de Vida (Sequali), da Secretaria de
Estado de Economia (SEEC), desenvolveram materiais psicoeducativos, em
forma de cartilhas, as quais foram compiladas nesse e-book.

O referido material apresenta informações e orientações técnicas
que facilitam a autocompreensão de temas relevantes vinculados à
pandemia, tais como: Transtornos Mentais e Comportamentais, Saúde
Mental de Crianças, Adolescentes e Idosos, Violência Doméstica, bem como
outros tópicos relacionados aos Processos de Trabalho e à Saúde Mental
durante o período de isolamento social.

Desejamos uma ótima leitura!



1 – Transtornos  Mentais e Comportamentais

ESTRESSE
Vamos conversar sobre estresse?  
O estresse é uma reação natural do organismo que ocorre quando vivenciamos 
situações de perigo ou ameaça. Esse mecanismo nos coloca em estado de alerta 
ou alarme e provoca alterações físicas e emocionais. A reação ao estresse é uma 
atitude biológica necessária para adaptação a novas situações.
Durante as situações de estresse podemos apresentar respostas involuntárias ou 
automáticas e respostas voluntárias. As respostas involuntárias demonstram 
uma maior dificuldade de enfrentamento do estresse e revelam pouco controle 
sobre nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos. Por outro lado, as 
respostas voluntárias indicam maior domínio sobre nós mesmos, o que nos 
permite a superação das dificuldades com mais facilidade. 

• Consequências do estresse:
Eustresse: resposta produtiva do organismo a um estímulo.
Distresse: fenômeno negativo que pode gerar danos ao organismo.

O desenvolvimento de um ou de outro estado depende da vulnerabilidade 
e da reação do indivíduo aos estímulos recebidos.

• Tipos de estresse:
Agudo:  causado, normalmente, por situações traumáticas, mas passageiras. É 
mais intenso, porém curto. 
Crônico: é aquele que afeta a maioria das pessoas, sendo constante no dia a dia, 
mas de uma forma mais suave.

• Evolução:
Fase de Alerta: ocorre quando o indivíduo entra em contato com o agente 
estressor. 
Fase de Resistência: o corpo tenta voltar ao seu equilíbrio. O organismo pode se 
adaptar ao problema ou eliminá-lo.
Fase de quase exaustão:  a pessoa não mais está conseguindo adaptar-se ou 
resistir ao estressor. 
Fase de Exaustão: nessa fase podem surgir diversos comprometimentos físicos 
em forma de doença.



Sintomas
As reações ao estresse são diferentes para cada pessoa, mas os sinais mais 
comuns são:

SINAIS FÍSICOS

Falta de ar (na ausência de um resfriado ou outro problema respiratório);

Dor de cabeça;

Dores musculares;

Aumento dos batimentos cardíacos;

Alterações drásticas do apetite e do sono (falta ou excesso);

Má digestão;

Sensação de “queimação” ou “peso” no estômago;

Diarreia;

Prisão de ventre;

Cansaço e falta de “energia”;

Tensão muscular;

Dores em geral sem causa aparente;

Tremores;

Piora no quadro geral de quem já tem uma doença.



SINAIS EMOCIONAIS

Emoções excessivas e persistentes de tristeza, raiva, culpa, medo ou preocupação;

Humor deprimido;

Desânimo;

Irritação ou sentir que está com “os nervos à flor da pele”;

Indiferença afetiva (uma sensação de “tanto faz”, de estar “frio” afetivamente).

SINAIS COMPORTAMENTAIS

Discussões e perda de paciência com as pessoas;

Evitar expressar e compartilhar sentimentos;

Aumento ou abuso de substâncias (remédios, álcool, cigarro e drogas);

Violência;

Agitação.

SINAIS COGNITIVOS

Dificuldade para lembrar informações e ter “brancos” de memória;

Dificuldade de concentração nas tarefas;

Dificuldade de tomar decisões;

Confusão;

Pensamentos repetitivos e intrusivos (que “invadem a mente”) sobre temas desagradáveis.

Fonte: Cartilha para enfrentamento do estresse em tempos de pandemia, 2020

Quando procurar ajuda especializada?
Observe os seus sintomas. É comum vivenciarmos diversas situações 

estressoras no nosso dia a dia. No entanto, se o estresse for excessivo e superar sua 
capacidade de adaptação, você deve procurar a ajuda de um psicólogo e/ou de um 
psiquiatra. Durante o período de isolamento social, vários profissionais atuaram na 
modalidade on-line, prática segura, regulamentada por seus Conselhos.



Dicas da Organização Mundial de Saúde para controlar o 
estresse

Ao final desse capítulo você encontrará dicas, apresentadas pela
Organização Mundial de Saúde (OMS), os governos e as entidades profissionais,
de como controlar o estresse durante a pandemia do novo Coronavírus.

ANSIEDADE

O que é ansiedade?
É uma reação normal diante de situações que podem provocar medo,

dúvida ou expectativa. Todos nós, em algum momento, já experimentamos
ansiedade. São sensações de desconforto que aparecem quando enfrentamos
situações específicas, difíceis e desagradáveis, porém passageiras. Pensamentos
negativos, nervosismo, taquicardia, tremores e sudorese nas mãos ou em outras
partes do corpo são sintomas, de menor intensidade e de curta duração, que
podemos sentir nessas ocasiões. É um estado emocional que desaparece quando
as situações que causam inquietação acabam. Sendo assim, é normal termos esse
sentimento quando enfrentamos medos, numa prova ou concurso, quando
precisamos falar em público, quando executamos um projeto complexo no
trabalho, numa conversa difícil com o chefe ou um amigo, em situações novas
e/ou ameaçadoras, dentre tantas outras situações.

A ansiedade pode ser um problema?
Sim. A ansiedade passa a ser reconhecida como patológica quando é 

exagerada, desproporcional em relação ao estímulo ansiogênico e interfere na 
qualidade de vida, no conforto emocional ou no desempenho diário do indivíduo.

“Os Transtornos de ansiedade incluem transtornos que compartilham
características de medo e ansiedade excessivos e perturbações comportamentais
relacionados. Medo é a resposta emocional à ameaça iminente real ou percebida,
enquanto ansiedade é a antecipação de ameaça futura. Obviamente, esses dois
estados se sobrepõem, mas também se diferenciam, com o medo sendo com mais
frequência associado a períodos de excitabilidade autonômica aumentada,
necessária para luta ou fuga, pensamentos de perigo imediato e comportamento
de fuga, e a ansiedade sendo mais frequentemente associada à tensão muscular e
vigilância em preparação para perigo futuro e comportamentos de cautela ou
esquiva” (DSM-5; APA, 2014).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem o maior
número de pessoas ansiosas do mundo: 18,6 milhões de brasileiros (9,3% da
população) convivem com o transtorno.



Quando procurar ajuda especializada?
Se a ansiedade for persistente e fora de seu controle, você deve procurar a 

ajuda de um psicólogo e/ou de um psiquiatra. A psicoterapia e os medicamentos 
são a base do tratamento e permitem que as crises sejam controladas.

Quando a ansiedade excessiva estiver relacionada a uma doença física, o 
tratamento adequado já trará alívio dos sintomas. 

Sintomas:

Físicos Psicológicos

Dor ou aperto no peito e 

taquicardia

Tensão ou nervosismo constantes

Respiração ofegante ou falta de ar Sensação de que algo ruim vai 

acontecer

Aumento do suor Dificuldade de concentração

Tremores nas mãos ou outras 

partes do corpo

Medo constante

Sensação de fraqueza ou cansaço Preocupação exagerada em 

comparação com a realidade

Boca seca Dificuldade para controlar a 

preocupação

Mãos e pés frios ou suados Perturbação do sono

Náusea Irritabilidade

Tensão muscular Inquietação

Dor de barriga ou diarreia Sensação de “branco” na mente

Causas da ansiedade:
Alguns fatores podem aumentar o risco de ansiedade, como:
Genético: histórico familiar de transtornos de ansiedade.
Ambiental: evento traumático ou estressante.
Modelo de pensamento: a forma como a pessoa encara as situações do dia a dia,
ou seja, como ela estrutura seus pensamentos ou linhas de raciocínio.
Doenças físicas: problemas cardiovasculares, disfunções hormonais,
problemas respiratórios, dependência química, dores crônicas.



Como prevenir a ansiedade?
• Promova o pensamento positivo, o autocontrole e a consciência de si mesmo 

por meio de técnicas de relaxamento como ioga e meditação;
• Faça exercícios físicos regularmente;
• Mantenha uma dieta equilibrada;
• Faça atividades que você goste e que te permitam relaxar;
• Mantenha uma rotina de sono;
• Evite o consumo de álcool e outras substâncias estimulantes;
• Acupuntura e massagens relaxantes também são ótimas opções;
• Treine a respiração profunda.

Que tal treinar sua respiração?
• Quando chegar do trabalho, procure uma música relaxante, desligue as luzes 

do seu quarto (se preferir) e deite-se confortavelmente. Tente esquecer o 
mundo lá fora e procure concentrar-se apenas em sua respiração e na música. 
Se possível, use fones de ouvido para aprofundar o relaxamento. 

• Preste atenção em sua própria respiração e identifique os movimentos de 
inspiração e expiração colocando a mão sobre o abdômen e a região peitoral. 
Agora respire lenta e pausadamente, inspirando por três segundos, 
segurando a respiração por mais três segundos e soltando a respiração pela 
boca por seis segundos. Essa respiração impede a hiperventilação e diminui 
os sintomas autonômicos e a tensão muscular. 

• Para realizar essa técnica você precisa imaginar ou ativar recordações de 
cenas prazerosas já vivenciadas. A ideia é direcionar a concentração para 
imagens positivas e agradáveis, pensando em situações que gostaríamos de 
viver ou lembrando momentos felizes do passado. É aconselhável recorrer aos 
sentidos para tentar imaginar o cheiro, o tato e os sons da cena.

• Coloque uma bolinha de tênis entre as suas costas e uma parede. Inicie a 
massagem nos pontos em que a tensão é maior. Depois, passe a massagear o 
ombro e toda a região próxima ao pescoço, para relaxar os músculos dessa 
área.

Momentos de silêncio são importantes para a nossa saúde mental.



INSÔNIA

Compreendendo a insônia em época de pandemia
Você tem tido dificuldades para dormir ou manter o sono? Tem acordado

antes do horário desejado e não consegue voltar a dormir? O isolamento social,
imposto pela pandemia do novo Coronavírus, pode ter afetado nossos hábitos e
nosso padrão de sono. Alterações como insônia, dificuldades para dormir, sono
em excesso e/ou pesadelos recorrentes estão entre as reações mais comuns
vivenciadas naquele momento e podem ser classificadas como “reações normais
diante de uma situação anormal” (cartilha Fiocruz, 2020), a depender da
gravidade dos sintomas.

Considerações sobre o sono
O sono é necessário para sobrevivermos e para termos uma boa saúde

biopsicossocial. Um de seus benefícios é o efeito restaurador em nossa
capacidade de nos sentirmos bem durante o dia.

As necessidades individuais do sono variam de indivíduo para indivíduo,
geralmente entre 6 e 10 horas por dia. De uma forma geral, o número ideal de
horas é aquele que faz com que a pessoa sinta que dormiu o suficiente e acorde
com uma sensação de bem-estar e de bom funcionamento diurno. A maioria das
pessoas dorme à noite. No entanto, muitas precisam dormir durante o dia para
conciliarem o descanso com os seus horários de trabalho, uma situação que pode
provocar transtornos do sono - vigília.

Fases do sono
O sono é dividido basicamente em duas fases: NREM e REM.

NREM (não REM) - Sono com movimento não rápido dos olhos. É
responsável por cerca de 75 a 80% do tempo total de sono nos
adultos. Apresenta três estágios:

1º Estágio: fase da sonolência, quando se inicia a transição do sono leve
para o mais profundo, em que a pessoa pode ser facilmente despertada;

2º Estágio: a atividade cardíaca é reduzida e os músculos ficam relaxados.
Nesse estágio ocorre a desconexão do cérebro com os estímulos do mundo
real;

3º Estágio: caracterizado pelo descanso da atividade cerebral e pelo sono
profundo, o que acontece, em média, 40 minutos por noite.



REM - Sono com movimento rápido dos olhos. A atividade elétrica no cérebro é 

excepcionalmente elevada, semelhante à atividade elétrica do estado de vigília. 
É uma fase de extrema importância para a recuperação da energia física, na qual 
acontece o descanso profundo, a liberação de hormônios e o repouso da mente. 
O sono REM está relacionado com a consolidação da memória e a presença de 
sonhos.

O que é insônia?
A insônia é definida pela dificuldade de iniciar o sono, mantê-lo

continuamente durante a noite ou o despertar antes do horário desejado. É,
normalmente, seguida por uma sensação de sono não reparador e de má
qualidade, com prejuízos no funcionamento diurno.
Cerca de 30 a 50% dos adultos sofrem de insônia em algum momento da vida.
Fatores individuais como expectativas (viagem, compromissos, reuniões, prova
etc.), quadros clínicos, problemas emocionais passageiros, como o estresse que
estamos vivenciando nesse momento, excitação associada a determinados
eventos, idade, dieta e o uso de medicamentos podem ter influência no tempo
que dormimos e no quanto nos sentimos descansados no dia seguinte. A insônia

pode tornar-se crônica e provocar muito sofrimento ao longo dos anos.

Transtorno de insônia

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais

(DSM-5), as características essenciais do transtorno de insônia são a insatisfação
com a quantidade ou a qualidade do sono e as queixas de dificuldades para iniciar
ou manter o sono, as quais são acompanhadas de sofrimento clinicamente
significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas
importantes na vida do indivíduo. A perturbação do sono pode ocorrer de forma
independente ou durante o curso de outro transtorno mental ou condição
médica. As dificuldades relacionadas ao sono ocorrem pelo menos três noites por
semana, durante pelo menos três meses e ocorrem a despeito de oportunidades
adequadas para dormir.

Classificações da insônia: 
Quanto à natureza da queixa -Diferentes manifestações de insônia podem 
ocorrer em horários distintos do período do sono.
Insônia inicial: envolve a dificuldade em conciliar o sono na hora de dormir.
Insônia intermediária: caracteriza-se por despertares frequentes ou prolongados 
durante a noite.
Insônia terminal: envolve o despertar antes do horário habitual e a incapacidade 
para retornar ao sono.
A dificuldade em manter o sono é o sintoma mais comum de insônia, seguida 
pela dificuldade em iniciar o sono.



Quando devo procurar ajuda especializada?
É natural termos sintomas de insônia por um curto período de tempo, os

quais podem estar associados a algum evento estressante ou a alterações de
hábitos de sono. Nesse caso, mudanças de comportamento podem auxiliar na
melhora do quadro. Porém, se você perceber que suas queixas são
acompanhadas de sofrimento significativo, estão interferindo em suas atividades
diárias, bem como em seu desempenho social, profissional, comportamental ou
em outras áreas importantes de sua vida, é preciso buscar ajuda de profissionais,
tais como especialista do sono, psiquiatra e/ou psicólogo. Não faça uso de
medicamentos para dormir sem orientação médica.

Higiene do sono: dicas para uma boa noite de sono
• Tenha horários regulares para dormir e despertar, inclusive nos fins de

semana;
• Evite dormir com fome. Coma algo leve (fruta, barra de cereal...);
• Evite cochilos diurnos;
• Tenha um ambiente adequado para dormir (escuro, sem ruídos e

confortável);
• Realize atividades relaxantes preparatórias para o sono, como, por exemplo,

tomar um banho morno, meditação, ouvir uma música calma;
• Evite o uso de álcool, café, refrigerantes ou determinados chás (preto) a partir

das 14/15 horas ou, no máximo, quatro horas antes de iniciar o sono;
• Pratique atividades físicas regularmente;
• Evite a ingestão de nicotina ao menos quatro ou seis horas antes de deitar.

Não fume durante a noite;
• Não faça uso de medicamentos sem orientação médica;
• Jante moderadamente em horário regular e adequado. Evite ingerir

quantidades excessivas de alimentos e líquidos antes de deitar;
• Evite o uso de telas de aparelhos eletrônicos antes de dormir;
• Evite levar problemas para a cama;
• Vá para a cama somente na hora de dormir;
• Caso não esteja conseguindo dormir, não fique deitado. Evite iluminação

forte.

Que tal aproveitar o tempo livre para assistir alguns filmes que envolvem direta 
ou indiretamente a temática do sono?
Sleepless in Seattle (1993)
Ladrão de sonhos (La Cité dês Enfants Perdus, 1995)
Insomnia (2002)
Sonhando acordado (2006)
A origem (2010)

A doença do sono (2011)



COMPULSÃO ALIMENTAR

Compulsão Alimentar e Isolamento Social
Durante o período de isolamento social você se alimentou com maior

frequência do que o habitual? Às vezes ingeriu alimentos calóricos sem estar com
fome e sem prestar atenção no que estava comendo? Sentiu-se culpada (o) ou
angustiada (o) após a ingestão desses alimentos? Uma possível explicação para
esse comportamento é que o alto nível de estresse, bem como o medo e a
ansiedade, causados pelo isolamento social devido à pandemia de Coronavírus,
podem ter favorecido a ocorrência de episódios de compulsão alimentar.

Entendendo a compulsão alimentar
Todos nós, em algum momento, já exageramos na quantidade de comida. E

isso não é considerado um problema. No entanto, quando comer
demasiadamente se torna um hábito e foge do nosso controle podemos pensar
em transtorno compulsivo.

A compulsão alimentar caracteriza-se por episódios de ingestão de
alimentos em quantidades maiores do que o esperado, em um espaço curto de
tempo, acompanhados de uma sensação de falta de controle. Para que seja
caracterizado um transtorno de compulsão alimentar, os episódios devem
ocorrer, em média, na frequência mínima de uma vez por semana, pelo período
de três meses.

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais
“é preciso que a compulsão alimentar seja caracterizada por sofrimento marcante
e pelo menos três dos seguintes aspectos: comer muito mais rapidamente do que
o normal; comer até se sentir desconfortavelmente cheio; ingerir grandes
quantidades de alimento sem estar com sensação física de fome; comer sozinho
por vergonha do quanto se come; e sentir-se desgostoso de si mesmo, deprimido
ou muito culpado em seguida. ” (DSM-5; APA, 2014).

Como podemos perceber, algumas vezes a relação com a comida vai muito
além de “matar a fome” e os alimentos são consumidos por razões psicológicas e
emocionais.

Você tem fome de quê?

A procura por comida está baseada na sobrevivência do organismo, mas

também no prazer de comer. A fome fisiológica pode ser satisfeita por uma
grande variedade de alimentos. Ocorre de maneira gradual e cessa quando
estarmos saciados. Por vezes, de forma consciente ou inconsciente, buscamos no
alimento um refúgio, um consolo ou um meio de evitar emoções dolorosas.
Normalmente, isso ocorre quando vivenciamos tensão, raiva ou frustração, ou
seja, em situações de ansiedade ou de estresse. É o que chamamos de fome
emocional.



A fome emocional requer satisfação imediata. É desencadeada por um
desejo ou necessidade de comer, difícil de controlar. Costuma surgir de repente e
tende a ser saciada apenas pela ingestão de alimentos calóricos, ricos em açúcar
e/ou gordura. Esse comportamento alimentar se mantém mesmo após a
sensação de saciedade.

A falta de habilidade em lidar com as emoções pode fazer com que algumas
pessoas utilizem o alimento como uma válvula de escape. A fome emocional,
normalmente está vinculada a baixa autoestima e a insatisfação com o corpo. Ela
pode, também, estar associada ao transtorno de compulsão alimentar, à

depressão e aos transtornos de ansiedade.

Quando devo procurar ajuda especializada?
Esteja atenta (o) aos seus sentimentos. Quando você perceber que a fome

emocional está interferindo nos seus comportamentos de vida diária ou quando
os episódios de compulsão alimentar ocorrerem pelo menos uma vez por
semana, pelo período de três meses, você deve procurar a ajuda de especialistas.
O tratamento deve ser multidisciplinar, com médico psiquiatra, psicólogo e
nutricionista.

Como prevenir a compulsão alimentar?

• Procure entender as dificuldades emocionais que desencadeiam os episódios
de compulsão alimentar;

• Tente se distrair com algo que você goste, quando a vontade de consumir o
alimento for muito intensa;

• Evite ir às compras quando se sentir estressada (o) ou ansiosa (o), para evitar
a compra de “alimentos de consolo”;

• Mantenha uma rotina de sono, pois o cansaço e a fadiga podem dificultar o
controle dos comportamentos alimentares disfuncionais;

• Pratique exercícios físicos regularmente;
• Promova o pensamento positivo, o autocontrole e a consciência de si mesma

(o), por meio de técnicas de relaxamento como ioga e meditação.

E, se você exagerou na alimentação sem estar com fome, lembre-se que
pode retomar o controle de seus comportamentos, sempre!
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DEPRESSÃO

Vamos conversar sobre depressão?  
Você se sentiu triste, desinteressada (o), sem energia ou com dificuldades

para dormir ou manter o sono durante o período de isolamento social? Estudos têm
revelado que diferentes sintomas psicológicos como solidão, desesperança,
angústia, exaustão, irritabilidade, tédio, raiva e sensação de abandono são
recorrentes e esperados em situações de distanciamento social. Observa-se, ainda,
maior probabilidade de ocorrerem distúrbios do sono, abuso de substâncias e
ideação suicida, bem como agravamento de transtornos mentais preexistentes
(NOAL et. al., 2020). Contudo, nem sempre a tristeza do isolamento ou as
preocupações decorrentes das dificuldades do contexto de pandemia são
indicativos de um transtorno.

Da sensação de tristeza à depressão

Nem todo estado de tristeza deve ser considerado depressão. A tristeza é um

dos principais sintomas depressivos, mas não representa uma doença. O termo
depressão costuma ser usado, de forma equivocada, para descrever qualquer
humor triste ou rebaixado, que resulta de eventos emocionalmente estressantes
como um desastre natural, uma doença grave ou incapacitante, a morte de um ente
querido ou momentos difíceis, como o que estamos vivendo com a pandemia da
Covid-19. Algumas pessoas relatam ficarem deprimidas nas festas de fim de ano ou
no aniversário de morte de uma pessoa querida. Normalmente, a tristeza é
temporária, costuma durar dias e não semanas ou meses. Ocorre em períodos, que
tendem a estar relacionados a pensamentos ou lembranças do evento perturbador
e não impede a realização de nossas atividades diárias durante qualquer período de
tempo.

Entendendo a depressão
Segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS (2001), a depressão é

considerada como um problema prioritário de saúde pública. Conforme estudo
epidemiológico do Ministério da Saúde (2020), sua prevalência ao longo da vida, no
Brasil, está em torno de 15,5% e, na rede de atenção primária de saúde é de 10,4%,
isoladamente ou associada a um transtorno físico, de acordo com a OMS.

A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados
à Saúde, décima revisão (CID-10), caracteriza o episódio depressivo por:

“rebaixamento do humor, redução da energia e diminuição da atividade. Há
alteração da capacidade de experimentar o prazer, perda de interesse e
diminuição da capacidade de concentração, associadas, em geral, à fadiga
importante, mesmo após um esforço mínimo.(...)
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Observam-se problemas do sono e diminuição do apetite. Há quase sempre 
uma diminuição da autoestima e autoconfiança e, frequentemente, ideias de 
culpabilidade e/ou de indignidade, mesmo nas formas leves. O humor depressivo 
varia pouco de dia para dia ou segundo as circunstâncias e pode se acompanhar de 
sintomas ditos “somáticos”, como perda de interesse ou prazer, despertar matinal 
precoce, várias horas antes da hora habitual de despertar, agravamento matinal da 
depressão, lentidão psicomotora importante, agitação, perdas de apetite, peso e 
libido. O número e a gravidade dos sintomas permitem determinar três graus de 
um episódio depressivo: leve, moderado e grave”. 

A depressão pode constituir-se em um único episódio depressivo, porém é 
comum a ocorrência repetida de vários episódios ao longo do tempo.

Fatores de risco 
As causas da depressão são, supostamente, uma combinação de fatores 

genéticos, biológicos e emocionais. Algumas condições podem ser consideradas 
favoráveis ao desenvolvimento de um quadro depressivo, a saber:
• Histórico familiar, incluindo fatores genéticos;
• Depressões anteriores;
• Transtornos psiquiátricos correlatos;
• Estresse e ansiedade crônicos;
• Disfunções hormonais;
• Medicamentos;
• Abuso de álcool e outras substâncias psicoativas;
• Ausência de suporte social;
• Traumas psicológicos como abuso físico, sexual ou emocional;
• Doenças cardiovasculares, endocrinológicas, neurológicas, neoplasias entre 

outras;
• Conflitos conjugais e familiares;
• Mudança brusca de condições financeiras e desemprego;
• Experiências de perda.

Sintomas 
• Os sintomas depressivos podem ser didaticamente classificados em emocionais 

e/ou cognitivos e sintomas físicos:

Sintomas emocionais e/ou cognitivos:
• Tristeza ou humor deprimido;
• Apatia;
• Baixa autoestima e sentimentos de culpa e de inutilidade;
• Falta de motivação e de vontade de fazer atividades antes prazerosas;
• Medos que antes não existiam;
• Perda ou aumento de apetite;
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• Alto grau de pessimismo;
• Indecisão e insegurança;
• Insônia ou hipersonia;
• Sensação de vazio;
• Irritabilidade;
• Atenção e concentração reduzidas;
• Raciocínio mais lento;
• Esquecimento;
• Ansiedade e/ou angústia;
• Redução do interesse sexual;
• Pensamentos de morte ou suicidas.

Sintomas físicos:
• Mal-estar;
• Cansaço excessivo;
• Queixas digestivas, como dores de barriga, má digestão, constipação ou azia;
• Alterações motoras (lentificação ou agitação);
• Tensão na nuca e/ou nos ombros;
• Dores de cabeça e/ou no corpo;
• Pressão no peito;
• Queda da imunidade;

• Diminuição do desempenho e do nível de funcionamento social.

Quando procurar ajuda especializada?
Observe os seus sintomas. Caso você apresente, por um período mínimo de

duas semanas, humor deprimido ou perda de interesse ou de prazer em suas
atividades diárias, além de outros sintomas depressivos mencionados, que estejam
causando sofrimento e prejuízos em seu comportamento e/ou em sua
funcionalidade, você deve procurar a ajuda de um psiquiatra e/ou de um psicólogo.
A psicoterapia e os medicamentos são a base do tratamento e permitem que o
quadro seja controlado.
Vale ressaltar que o diagnóstico da depressão é clínico, pois não existem exames
laboratoriais específicos para diagnosticá-lo.

Como podemos prevenir?
Algumas orientações podem ajudar a evitar os sintomas da depressão, 

dentre elas:
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• Ter uma dieta equilibrada;
• Praticar atividade física com regularidade;
• Combater o estresse destinando tempo para atividades prazerosas;
• Evitar o consumo de álcool;
• Não usar drogas ilícitas;
• Diminuir as doses diárias de cafeína;
• Manter uma rotina de sono regular;
• Não interromper tratamento sem orientação profissional.

TRANSTORNO DE PÂNICO

Ataques de Pânico e o isolamento social
Como já vimos, o isolamento social, imposto pela pandemia do Coronavírus,

colocou-nos em um contexto coletivo preenchido pelo medo, incertezas,
insegurança e frustrações, que evocaram os mais diferentes tipos de reações e
experiências emocionais. Nosso organismo precisou desenvolver uma série de
novas respostas para se adaptar e se adequar às novas exigências e, nesse processo,
ficamos sujeitos a manifestações que talvez nunca tenhamos sentido antes, tais
como a sensação de ansiedade generalizada ou os ataques de pânico.

Como diferenciar Ataques de pânico e Transtorno de pânico?
Os ataques de pânico se destacam dentro dos transtornos de ansiedade como

um tipo particular de resposta ao medo, porém não estão limitados apenas aos
transtornos de ansiedade, pois podem ser vistos em outros transtornos mentais.
São períodos breves em que a pessoa sente angústia, ansiedade ou medo extremos,
que se iniciam de forma abrupta e são acompanhados por sintomas físicos e/ou
cognitivos.

É importante destacar que uma pessoa pode ter uma crise em determinada
situação e não ter um transtorno de pânico. Uma crise isolada ou uma reação de
medo intenso diante de ameaças reais não constituem eventos suficientes para o
diagnóstico do transtorno de pânico.

O transtorno de pânico consiste em episódios de pânico recorrentes e
aleatórios, que podem ocorrer várias vezes em um único dia ou podem passar
semanas sem nenhuma manifestação. A expectativa e a tentativa de prever um
novo episódio deixam a pessoa em estado de tensão permanente, tendo como
resultado um alto nível de ansiedade por antecipação e/ou modificações de
comportamento para evitar situações que podem desencadear outras crises.
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Causas
As causas do transtorno de pânico ainda não estão totalmente esclarecidas,

porém estudiosos acreditam que fatores genéticos e ambientais, situações extremas
de estresse (crises financeiras, brigas, separações ou mortes na família, experiências
traumáticas na infância ou após assaltos e sequestros) e o uso abusivo de certos
medicamentos, de álcool e de outras drogas possam estar envolvidos na origem do
transtorno.

Sintomas
De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 

dentre os critérios para o diagnóstico dos transtornos de pânico estão os ataques de 
pânico recorrentes, um surto abrupto de medo ou desconforto intensos, que 
alcançam um pico em minutos e durante o qual ocorrem quatro (ou mais) dos 
seguintes sintomas:
• Palpitações, coração acelerado, taquicardia;
• Sudorese;
• Tremores ou abalos;
• Sensações de falta de ar ou sufocamento;
• Sensações de asfixia;
• Dor ou desconforto torácico;
• Náusea ou desconforto abdominal;
• Sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio;
• Calafrios ou ondas de calor;
• Parestesias (anestesia ou sensações de formigamento);
• Desrealização (sensações de irrealidade) ou despersonalização (sensação de 

estar distanciado de si mesmo);
• Medo de perder o controle ou “enlouquecer”;
• Medo de morrer.

O surto abrupto pode ocorrer a partir de um estado calmo ou de um estado
ansioso.

Os sintomas físicos como dores no peito, taquicardia, dificuldade para respirar
e muito medo de morrer podem ser confundidos com os sinais característicos de
infarto. É importante descartar uma ocorrência cardíaca, antes de suspeitar do
transtorno.

Quando devo procurar ajuda especializada?
Se as crises de ansiedade forem recorrentes e estiverem provocando

modificações comportamentais que interferem negativamente em suas atividades
diárias, você deve procurar a ajuda de um psiquiatra e/ou de um psicólogo. O
tratamento do transtorno é de suma importância pois, após um ou mais ataques de
pânico, a pessoa pode apresentar agorafobia, outro transtorno de ansiedade cujos



.

sintomas incluem apreensão e ansiedade diante de situações em que se precise
usar o transporte público, ficar em uma fila ou no meio de uma multidão ou estar
em espaços abertos, em lugares fechados ou fora de casa sozinho. Tais situações são
temidas devido aos pensamentos de que pode ser difícil escapar ou ficar sem auxilio
disponível, caso desenvolva os sintomas de pânico ou outros incapacitantes ou
constrangedores. (DSM-5; APA, 2014).

Ataques de pânico - Recomendações
Procure distinguir a ansiedade normal do transtorno de ansiedade. A primeira

envolve sensações de desconforto que aparecem quando enfrentamos situações
específicas, difíceis e desagradáveis, porém passageiras. Já a ansiedade patológica é
exagerada, desproporcional em relação ao estímulo ansiogênico e interfere na
qualidade de vida, no conforto emocional ou no desempenho diário do indivíduo;
Pratique exercícios físicos regularmente;
Não se automedique, nem recorra ao consumo de álcool ou de outras drogas para
aliviar os sintomas do pânico.

TRANSTORNO OBSESSIVO-COMPULSIVO – TOC

Entendendo o TOC
O TOC é caracterizado pela presença de obsessões e/ou compulsões, as quais,

muitas vezes, são leves e quase imperceptíveis, contudo, quando graves, interferem
em nossas rotinas pessoais, sociais e familiares. Normalmente, além de serem
acompanhadas de ansiedade, medo e culpa, tomam o tempo da pessoa (mais de
uma hora por dia) e causam muito sofrimento. Alguns indivíduos com TOC sabem
que suas preocupações não têm fundamento, mas outros acreditam que elas
podem ser verdadeiras. Uma pessoa com TOC pode passar horas durante o dia
pensando sobre suas obsessões e pondo em prática suas compulsões, o que pode
causar problemas no seu dia a dia.

O que são obsessões?
Obsessões são pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes e persistentes que,
em algum momento, são vivenciados como intrusivos (invadem a consciência contra
a nossa vontade) ou indesejáveis e que, na maioria das vezes, causam muito
sofrimento ou ansiedade em grande parte das pessoas. É provável que a pessoa
tente ignorar ou controlar suas obsessões, porém, caso ela não consiga, poderá ficar
ainda mais ansiosa. Cenas, palavras, frases, números e/ou músicas que o indivíduo

não consegue afastar ou suprimir são exemplos de obsessões.
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O que são compulsões?
As compulsões, também chamadas de rituais compulsivos, são

comportamentos repetitivos ou atos mentais que um indivíduo se sente compelido
a praticar para tentar diminuir ou evitar a ansiedade causada pelas obsessões. Os
rituais tendem a ser realizados de forma precisa, de acordo com regras rígidas e
podem ou não estar logicamente conectados com a obsessão. Vale ressaltar que
nem todos os rituais ou hábitos são compulsões.

Sintomas
As obsessões comuns incluem:
• Preocupação com contaminação;
• Dúvidas (por exemplo, supor que a porta da frente não foi trancada);
• Preocupação com objetos que não estão perfeitamente alinhados ou uniformes.

As compulsões comuns incluem:
• Lavar ou limpar alguma coisa para evitar contaminação;
• Verificar algo para eliminar dúvidas (por exemplo, verificar muitas vezes se uma

porta está trancada);
• Contar (por exemplo, repetir uma ação um determinado número de vezes);
• Ordenar (por exemplo, arrumar talheres ou objetos da mesa de trabalho em um

padrão específico).

Apesar de uma mesma pessoa poder apresentar diversos sintomas,
geralmente existe um que predomina.

A maioria das obsessões e compulsões se referem a preocupações
relacionadas a danos ou risco, como sujeira, doenças, fogo ou furto. Os sintomas
geralmente começam de modo gradual e variam ao longo da vida.

Exemplos de sintomas de TOC:
• Medos exagerados de se contaminar; 
• Lavar as mãos a todo o momento (claro que nesse caso refere-se a uma situação 

em que não haja uma justificativa externa, como no caso atual da pandemia); 
• Revisar diversas vezes a porta, o fogão ou o gás ao sair de casa ou ao deitar;
• Não usar roupas de determinadas cores (ou usar somente determinada cor); 
• Não passar em certos lugares com receio de que algo ruim possa acontecer 

depois; 
• Ficar aflito por que as roupas não estão bem arrumadas no guarda-roupa, ou os 

objetos não estão exatamente no lugar em que deveriam estar; 
• Ter medo de passar perto de cemitérios e/ou funerárias e ser atormentado por 

dúvidas intermináveis ou por pensamentos "horríveis";
• Contar objetos repetidamente (número de degraus, número de azulejos em um 

ambiente, número de livros em uma estante);
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• Evitar tocar objetos que outras pessoas tocam (maçaneta, dinheiro).

Os sintomas do TOC tendem a interferir de forma significativa, também, na
vida dos familiares, os quais, muitas vezes, participam dos rituais e,
consequentemente, alteram a rotina e o funcionamento familiar.

Será que é TOC?
Você gosta de tudo organizado e limpo? Tem uma maneira muito específica

de fazer as coisas?
Um comportamento compulsivo ocasional é perfeitamente normal. Mas,

deve-se observar o quanto isso se repete e como interfere na sua rotina pessoal,
familiar e social. Se os rituais lhe gerarem angústia, tomarem mais de uma hora do
seu dia e começarem a interferir em sua rotina ou em sua qualidade de vida, você
precisa de ajuda especializada. É o momento de procurar um psiquiatra e/ou um
psicólogo. O TOC é tratado com medicações, psicoterapia ou uma combinação de
ambas.

Eu tenho TOC.
Se você já tem o diagnóstico de Transtorno Obsessivo-Compulsivo, é preciso

ter muito cuidado para que seus sintomas não sejam agravados durante a
pandemia, pois as recomendações de higienização, por exemplo, tendem a reforçar
os comportamentos compulsivos. Não pare de tomar seus medicamentos sem antes
falar com seu médico, uma vez que a retirada da medicação pode piorar os
sintomas. É de extrema importância estarmos atentos à nossa saúde mental
durante esse período.

TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO – TEPT

Conversando sobre estresse e eventos traumáticos
Como já abordado, o estresse é uma reação natural do organismo que

provoca alterações físicas e emocionais e nos coloca em estado de alerta ou alarme,
pois ocorre quando vivenciamos situações de perigo ou ameaça. A reação ao
estresse é uma atitude biológica necessária para a adaptação a novas situações e
cada pessoa irá processá-la à sua maneira, ou seja, com maior ou menor dificuldade
e/ou controle sobre seus comportamentos, pensamentos e sentimentos frente aos
eventos estressores.

Situações avaliadas como ameaçadoras e que exigem recursos que
ultrapassam nossa capacidade adaptativa tendem a causar sofrimento psicológico
significativo e prejuízo em áreas importantes de nossas vidas.
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Nos dias atuais, direta ou indiretamente, somos afetados por situações
estressoras, as quais envolvem violência interpessoal, casos de abuso e negligência
infantil, morte súbita de um ente querido, sequestros, assaltos, estupros,
latrocínios, acidentes graves, desastres, catástrofes naturais, dentre outras.

A ausência de cuidados básicos e emocionais na infância e o abuso infantil,
sexual ou emocional, vivenciados nas fases iniciais do desenvolvimento, podem
produzir modificações fisiológicas e emocionais importantes, que poderão acarretar
“cicatrizes biológicas” e psicológicas, com impacto significativo na vida adulta do
indivíduo. Os estressores precoces, ou seja, as experiências traumáticas que
ocorrem na infância e na adolescência, como, por exemplo, abusos, negligência,
abandono, perda parental, divórcio dos pais, doença infantil com hospitalização
prolongada, falta de suporte emocional e violência familiar são considerados fatores
de risco para psicopatologias no adulto, dentre elas o transtorno de estresse pós-
traumático (Martins-Monteverde e colaboradores, 2017).

As pessoas reagem aos eventos estressores e/ou traumáticos de maneira
individual e subjetiva. A intensidade do trauma está relacionada com o significado
que atribuem à situação traumática. Portanto, existem pessoas que, após a
exposição a um evento traumático de natureza extrema, tendem a vivenciar
somente um estresse emocional intenso, pois apresentam capacidade de superação
ou adaptação diante de dificuldades e/ou estratégias individuas de enfrentamento
ao estresse.

Compreendendo o Transtorno de Estresse Pós-Traumático
De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais

(DSM-5), o TEPT é um transtorno relacionado à exposição a um evento traumático
ou estressante que resulta em sofrimento psicológico significativo, prejuízo social,
profissional e em outras áreas da vida do indivíduo.
A exposição ao evento é caracterizada por uma ou mais das seguintes formas:
• Vivenciar diretamente o evento traumático;
• Testemunhar pessoalmente o evento traumático ocorrido com outras pessoas;
• Saber que o evento traumático ocorreu com familiar ou amigo próximo, sendo

um evento violento ou acidental;
• Ser exposto de forma repetida ou extrema a detalhes aversivos do evento

traumático.
O TEPT pode ocorrer em qualquer idade a partir do primeiro ano de vida. Os

sintomas costumam se manifestar dentro dos primeiros três meses após o trauma,
embora possa acontecer um atraso de meses ou até anos. Geralmente, estão
relacionados com a natureza do evento traumático, a quantidade de exposições, a
reação diante do estressor, vulnerabilidade genética e a rede de apoio do indivíduo
após o evento. Os principais sintomas são:
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Evitação persistente de estímulos
• De recordações, pensamentos ou sentimentos angustiantes associados ao

evento traumático;
• De lembranças externas (pessoas, objetos, lugares, conversas, situações,

as quais despertem recordações, pensamentos ou sentimentos
angustiantes associados ao evento traumático.

Alteração na excitação e na reatividade
• Perturbação do sono;
• Irritabilidade e surtos de raiva, geralmente expressos sob a forma verbal

ou física em relação a pessoas e objetos;
• Comportamento imprudente ou autodestrutivo;
• Dificuldade de concentração;
• Hipervigilância;
• Resposta de sobressalto exagerada.

Reexperimentação do evento traumático
• Lembranças intrusivas recorrentes e involuntárias;
• Sonhos angustiantes recorrentes;
• Reações dissociativas (flashbacks);
• Reações fisiológicas intensas a sinais internos ou externos que simbolizem

ou se assemelham a algum aspecto do evento traumático.

Alterações negativas na cognição e no humor
Incapacidade de recordar algum aspecto importante do evento traumático;
Crenças ou expectativas exageradas a respeito de si mesmo, dos outros e do
mundo;
Estado emocional negativo persistente (medo, pavor, raiva, culpa ou
vergonha);
Interesse ou participação diminuída em atividades significativas;
Distanciamento afetivo;
Incapacidade de sentir emoções positivas.

Diretrizes terapêuticas
Pacientes com TEPT são bastante responsivos à combinação de diferentes

abordagens terapêuticas, associadas com psicofármacos e terapia ocupacional.
Quanto mais precoce forem realizadas as intervenções, maiores serão as chances de
um bom prognóstico. O sucesso do tratamento está relacionado, também, com
práticas de psicoeducação sobre o transtorno, suporte familiar e mudanças no estilo
de vida. Nesse sentido, o tratamento adequado demanda um diagnóstico claro e
condutas farmacológicas e psicoterapêuticas, além do acompanhamento de
possíveis comorbidades, como transtorno por uso de substâncias, depressão, entre
outras.
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TEPT e pandemia
Não podemos antecipar o que está por vir após a pandemia da Covid-19.

Contudo, em saúde mental, deve-se sempre pensar em promoção dos fatores
protetivos e prevenção dos agravos. Precisamos, então, nos preparar para possíveis
repercussões significativas do “trauma” da pandemia e de tudo o que ela envolve,
inclusive sob a forma de TEPT.
A literatura aponta que existem indivíduos os quais apresentam maior fator de risco
para desenvolver o transtorno. Nesse contexto de pandemia, devemos nos atentar
aos cuidados preventivos àqueles que já manifestaram TEPT ou depressão, por
exemplo, e a outros grupos que já têm estudos anteriores de maior prevalência do
transtorno, tais como os profissionais de saúde de emergências (Lima, 2011), os
policiais, dentre outros. Há também relatos de TEPT em profissionais que estão na
linha de frente ao combate de doenças infecciosas pandêmicas, o que nos remete à
situação atual relacionada ao Coronavírus e à COVID-19 (Cuidados pela Vida, 2020).
É importante considerarmos que
(...) o estresse e o medo, quando manejados adequadamente, possuem papel
importante na manutenção da vida e do foco nas atividades a serem realizadas.
Nesse sentido, a identificação de recursos internos previamente utilizados e que
foram bem-sucedidos é fundamental para um desfecho favorável em termos de
saúde mental (Noal et al., 2020, p. 11).
Sendo assim, devemos acionar e nos fazer valer de todos os nossos recursos
internos e externos disponíveis, em estratégias diárias, para que esse momento
conturbado seja superado da melhor forma possível. Faz-se necessário, também, o
cuidado, não apenas durante a pandemia, mas também para o “retorno à
normalidade”, para um possível pós-trauma (Soares, 2020).

TRANSTORNOS POR USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS.

O Relatório Mundial sobre Drogas, divulgado em 2019 pelo Escritório das
Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) revelou que, no mundo,
aproximadamente 35 milhões de pessoas sofrem de transtornos decorrentes do uso
de drogas. Apesar da necessidade de tratamento, desse total, apenas um
dependente químico, em cada sete, é tratado. Dados novos e precisos apontam que
as consequências adversas para a saúde são mais graves e generalizadas do que se
pensava anteriormente.

O que são drogas?
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), droga é qualquer

substância não produzida pelo organismo que tem a propriedade de atuar sobre um
ou mais de seus sistemas, causando alterações em seu funcionamento. As
substâncias psicoativas, também chamadas de drogas psicotrópicas, alteram o
funcionamento do nosso cérebro e causam modificações no psiquismo.
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Como as drogas agem no psiquismo?
De acordo com a atividade que exercem em nosso cérebro, as drogas

psicotrópicas podem ser classificadas em três grupos

Depressores do Sistema Nervoso Central 

Drogas que diminuem a atividade do cérebro, ou seja, deprimem seu funcionamento:

• Álcool;

• Soníferos ou hipnóticos (drogas que promovem o sono): barbitúricos, alguns

benzodiazepínicos;

• Ansiolíticos (calmantes; inibem a ansiedade). Benzodiazepínicos. Ex.: diazepam,

lorazepam etc.

• Opiáceos ou narcóticos (aliviam a dor e dão sonolência). Ex.: morfina, heroína, codeína,

etc.

• Inalantes ou solventes (colas, tintas, removedores etc.).

Estimulantes do Sistema Nervoso Central

Drogas que estimulam o funcionamento do cérebro fazendo com que o usuário fique "ligado", 

"elétrico", sem sono:

• Anorexígenos (diminuem a fome) - Anfetaminas.

• Tabaco;

• Cafeína;

• Cocaína, crack ou merla.

Perturbadores da Atividade do Sistema Nervoso Central

Drogas que modificam qualitativamente a atividade de nosso cérebro, fazendo-o funcionar “fora 

de seu normal”:

De origem natural (reino vegetal e reino funghi):

• Mescalina (do cacto mexicano);

• THC (da maconha);

• Psilocibina (de certos cogumelos);

• Lírio (trombeteira, zabumba ou saia-branca).

De origem sintética:

• LSD-25;

• "Êxtase";

• Anticolinérgicos (Artane®, Bentyl®).

Referência: Livreto informativo sobre drogas psicotrópicas. CEBRID, 2011 – Adaptado
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Efeitos decorrentes do uso e abuso de substâncias psicoativas
O álcool e as outras drogas, como já exposto, causam diversas alterações no

nosso Sistema Nervoso Central. Contudo, devemos ressaltar que existem outros
efeitos nocivos significativos no cérebro e em outras partes do corpo. Seguem,
abaixo, os principais efeitos de algumas das substâncias mais utilizadas no Brasil
(CEBRID, 2011; EBC, 2019):

Álcool: dor de cabeça, desorientação, doenças relacionadas ao fígado (cirrose,
hepatite alcóolica, etc.), problemas do aparelho digestivo (gastrite, pancreatite, etc.)
e do sistema cardiovascular (hipertensão, problemas cardíacos), dentre outras;

Tabaco: a nicotina produz aumento dos batimentos cardíacos, da vasoconstrição,
da pressão arterial, na frequência respiratória e na atividade motora. Provoca,
ainda, contração do estômago e consequente dificuldade de digestão. Pode gerar
dificuldade de concentração e insônia. O uso intenso e constante de cigarros
aumenta a probabilidade de pneumonia, câncer, infarto do miocárdio, enfisema
pulmonar, acidente vascular encefálico (AVE), entre outras doenças.

Maconha: olhos avermelhados, boca seca, taquicardia, prejuízo da memória e da
atenção.

Cocaína e crack: prejuízo da visão, efeitos intensos no sistema cardiovascular
(aumento elevado da pressão arterial, taquicardia e até parada cardíaca),
degeneração de músculos esqueléticos, paranoia e aumento da agressividade.

Ecstasy (MDMA): aceleração dos batimentos cardíacos, aumento da temperatura
do corpo, rangido de dentes e complicações como disfunção do sistema
imunológico, problemas no fígado e prejuízos na memória e na atenção.

Padrões de consumo
As drogas psicotrópicas podem apresentar poucos riscos ao indivíduo, contudo
podem, também, assumir padrões de utilização disfuncionais, com prejuízos
biológicos, psicológicos e sociais, conforme o uso, o abuso ou a dependência das
mesmas.

Uso de drogas: autoadministração de qualquer quantidade de substância
psicoativa;

Abuso de drogas: padrão de uso que aumenta o risco de consequências
prejudiciais para o usuário;
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Dependência: é a necessidade física ou psicológica da substância psicoativa que,
pelo uso contínuo ou periódico, leva ao hábito, com a finalidade de obtenção de
prazer. Uma das características da dependência é a compulsão. O dependente
apresenta falta de controle no consumo de drogas e costuma agir de forma
impulsiva e repetitiva. As dependências física e psíquica precisam estar presentes,
em maior ou menor proporção, para que o diagnóstico de dependência seja
firmado.

Dependência física: é a adaptação fisiológica do organismo ao uso crônico da
substância psicoativa. É caracterizada pela tolerância e pela síndrome de
abstinência. A tolerância é revelada pela necessidade de doses cada vez
maiores de uma substância para atingir o efeito desejado pelo indivíduo e a
síndrome de abstinência acontece quando surgem sintomas fisiológicos com
a retirada ou a diminuição abrupta da droga.

Dependência psicológica: é caracteriza por desconforto e um estado de mal-
estar, com sofrimento psíquico, o qual acontece quando o dependente
interrompe o uso de uma droga. Os sintomas mais comuns são: ansiedade,
dificuldade de concentração e sensação de vazio.

A dependência química consiste em um fenômeno complexo e requer
cuidados multiprofissionais, considerando as especificidades de cada caso. É
indispensável um olhar ampliado sobre o fenômeno da dependência química,
envolvendo o indivíduo, seus familiares, o contexto de trabalho, a sociedade e o
Estado.

Vale ressaltar que é preciso investimento em ações de promoção e prevenção
do uso abusivo e da dependência de substâncias psicoativas, assim como, em
práticas de cuidados especializados no processo de reabilitação, com ênfase nos
tratamentos farmacológico, clínico e psicossocial, a depender de cada caso.

Transtornos psiquiátricos associados às dependências
As comorbidades psiquiátricas mais comumente encontradas entre os dependentes
químicos são:
• Depressão;
• Transtorno de ansiedade;
• Transtornos de personalidade;
• Alguns tipos de psicoses;
• Transtornos neuropsicológicos (problemas de atenção, memória, concentração

linguagem, entre outros).
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Dependência química: uma doença crônica
A dependência química é considerada uma doença crônica, um transtorno

mental relacionado ao uso de substâncias psicoativas, o qual provoca mudanças
progressivas de comportamento e faz com que o organismo se adapte à substância.
O dependente químico apresenta muita dificuldade para deixar o consumo, apesar
dos problemas que ele provoca no seu corpo e em sua vida.

Por ser uma doença crônica, a dependência química não tem cura, mas pode
ser controlada como outras doenças. O tratamento e a recuperação envolvem:
Estar motivado (a) para a mudança, em prol do seu bem-estar;
• Parar o uso da substância;
• Buscar acompanhamento psiquiátrico e psicoterápico;
• Frequentar grupos de ajuda individual e familiar;
• Envolver-se em alguma vivência espiritual, não necessariamente uma religião;
• Procurar internação, a depender do quadro clínico;
• Aprender ou reaprender a ter estilos de vida saudáveis, sem a presença de

drogas.
• Quando o dependente químico tem uma recaída, é provável que retorne ao uso

da substância psicoativa da mesma forma em que usava antes do tratamento.

O processo de codependência emocional
O processo de codependência ocorre quando os familiares, amigos e

colegas de trabalho tornam-se tão ligados emocionalmente à pessoa com
dependência química, que prejudicam suas próprias necessidades e anulam seus
projetos de vida e de trabalho. No entanto, esse fenômeno é pouco percebido pelos
envolvidos. Pode-se dizer que essas atitudes de codependência acabam por não
colaborar para a melhoria do quadro, uma vez que reforçam os comportamentos
desadaptativos do dependente químico.

Fases da codependência:
Negação: há uma tentativa de negar que o outro próximo é um dependente químico
e que apresenta comportamentos destrutivos, os quais afetam a todos ao redor;
Desespero: nessa fase ocorre um sentimento de culpa, em que se procura uma
resposta sobre o porquê do outro ser um dependente químico; há uma tendência à
agressividade;
Controle: o codependente tem a crença de que pode controlar o outro e seus
comportamentos;
Exaustão emocional: nesta fase, o codependente reconhece que o outro está
doente e que precisa de tratamento.

É importante salientar que o tratamento deve abranger os familiares e,
em muitos casos, os amigos e colegas de trabalho, para que tenha efetividade. A
rede socioafetiva do dependente precisa de cuidados para que possa oferecer o
suporte necessário para o dependente químico.
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Abuso de substâncias na Pandemia de COVID-19. Onde procurar ajuda?
Durante a pandemia, a equipe do Programa de Atenção ao Dependente

Químico (PADQ) da Gerência de Saúde Mental em Preventiva (GESM), vinculada à
Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho (Subsaúde) e à Secretaria Executiva
de Valorização Qualidade de Vida (Sequali), da Secretaria de Estado de Economia do
Distrito Federal (SEEC), está realizando acolhimento e orientações, na modalidade
de acolhimento psicológico, aos servidores que perceberem mudanças nos padrões
de consumo de substâncias psicoativas. A solicitação do acolhimento pode ser
realizada pelo e-mail: acolhimentoabusodesubstancias@economia.df.gov.br.

Os servidores podem, ainda, buscar ajuda em outros serviços de atenção ao
dependente químico, tais como:

CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPS-AD)

Os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-AD) são serviços de
saúde, de caráter aberto e comunitário, constituídos por equipe multiprofissional,
que atua sobre a ótica interdisciplinar. Os CAPS-AD realizam, prioritariamente,
atendimento às pessoas com transtornos decorrentes do uso de álcool e outras
drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de
reabilitação psicossocial. Em Brasília, funcionam nas seguintes cidades:

Cidade Endereço Telefones

Ceilândia QNN 01, Conjunto A Lotes 45/47 3471-9202

3371-1022

Sobradinho II AR 17 Chácara 14 2017-1239

Guará II QE 23 BL C 3381 -6957

Paranoá - Itapoã QD 378, Conjunto A,

Área especial 04, Del Lago

99113-0736

Samambaia Sul QS 107 Conj. 08 lotes 03,04,05 98124 - 9405

mailto:acolhimentoabusodesubstancias@economia.df.gov.br
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REDE SOCIAL DE APOIO/REFERÊNCIAS EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA 
PARA OS FAMILIARES

ALCÓOLICOS ANÔNIMOS 
http://www.alcoolicosanonimos.org.br
Escritório Local 
Telefone: (61) 3226-0091
esldf@aa-df.org

AL-ANON E ALATEEN
Grupos para familiares de alcóolicos
http://www.al-anon.org.br 

AMOR EXIGENTE 
Grupo para Familiares de Dependentes Químicos
https://www.amorexigente.org.br

NAR-ANON
Grupo de Ajuda Mútua a Familiares de Dependentes Químicos
http://www.naranon.org.br
Telefone:3447-7039

NATA – NÚCLEO DE APOIO A TOXICÔMANOS E ALCOÓLATRAS
NAFTA – NÚCLEO DE APOIO AO FAMILIAR DE TOXICÔMANO E ALCOOLISTA
Sociedade de Empenho na Recuperação de Vidas através da Oração e Serviço –
Servos
Instituição filantrópica.
Telefones: 3328-4006 / 98435-7753

mailto:esldf@aa-df.org
https://www.amorexigente.org.br/
http://www.naranon.org.br/
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Estratégias de cuidado psíquico em situações de pandemia
• Mantenha uma rotina de sono;
• Promova o autocuidado;
• Procure se hidratar e se alimentar de forma saudável;
• Faça exercícios regularmente (mesmo que adaptados a um novo contexto);
• Evite o uso do tabaco, álcool ou outras drogas para lidar com as emoções;
• Realize atividades que você goste e que promovam tranquilidade;
• Retome estratégias e ferramentas de cuidado que tenha usado em momentos 

de crise ou sofrimento;
• Reconheça e acolha os seus receios e medos. Converse com pessoas de 

confiança;
• Mantenha ativa a rede socioafetiva, estabelecendo contato, mesmo que virtual, 

com familiares, amigos e colegas;  
• Estimule o resgate de experiências e habilidades usadas em tempos difíceis do 

passado para gerenciar as emoções durante a pandemia;
• Invista em exercícios, ações ou outros mecanismos que o auxiliem, tanto na 

redução do nível de estresse agudo, quanto na promoção do pensamento no 
momento presente (meditação, leitura, exercícios de respiração);

• Esteja atenta (o) à quantidade e à qualidade da informação que você acessa; 
separe horários específicos para assistir, ler ou ouvir as notícias que possam lhe 
trazer angústia e tome cuidado com as informações falsas.

SUICÍDIO

Precisamos conversar sobre suicídio
Estatísticas apontam o aumento do número de tentativas e de suicídios em

situação de pandemia. A maior parte dos suicídios acontece de forma impulsiva, em
momentos de crise, devido à intensa dificuldade de lidar com os estressores da vida
(OPAS, 2018). Emoções negativas como medo, desesperança, tristeza, solidão, bem
como a necessidade de distanciamento social, pouco suporte comunitário e/ou
espiritual, doenças preexistentes, problemas de saúde e dificuldade de acesso a
tratamento de saúde mental são alguns dos fatores relacionados ao possível
aumento de casos. Dificuldades financeiras, aumento do uso de álcool e outras
drogas e violência doméstica também podem ser fatores de risco nesse momento. O
suicídio é considerado um grave problema de saúde pública, de acordo com a
Organização Mundial de Saúde (OMS).

Entendendo o suicídio
Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria (2014), “o suicídio pode ser

definido como um ato deliberado executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção
seja a morte, de forma consciente e intencional, mesmo que ambivalente, usando
um meio que ele acredita ser letal”. Pensamentos, planos e tentativas de suicídio
são chamados de comportamentos suicidas.
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Durante a vida, de cada 100 pessoas, 17 pensam em suicídio, cinco planejam,
três tentam e apenas uma pessoa chega a ser atendida em um pronto-socorro.
Geralmente, as pessoas costumam sinalizar uma intenção suicida. No entanto, nem
sempre o ato suicida envolve planejamento. Pessoas que já tentaram o suicídio
configuram o maior grupo de risco para novas tentativas. “Uma tentativa anterior
aumenta o risco de concretização do suicídio cerca de cem vezes em relação a quem
nunca tentou” (Noal et al, 2020). No Brasil, 51% dos casos de suicídio acontecem
dentro de casa.

É importante salientar que a idade das pessoas que tentam o suicídio está
cada vez mais precoce, crianças e adolescentes também fazem parte do grupo de
risco. Portanto, é preciso que a comunidade, as escolas e os serviços especializados
em saúde mental estejam atentos a esse quadro para que possam investir em ações
de prevenção e de cuidados em relação às implicações do referido tema.

Fatores de risco
Os principais são:

• Tentativa prévia de suicídio;
• Transtornos mentais;
• Depressão;
• Transtorno de humor bipolar;
• Dependência de álcool e de outras drogas psicoativas;
• Esquizofrenia;
• Transtornos de personalidades.

A associação de dois ou mais fatores aumentam o risco (ex.: depressão e
alcoolismo).

Outros fatores também são destacados:
Aspectos sociais

• Gênero masculino;
• Idade entre 15 e 30 anos e acima de 65 anos;
• Sem filhos;
• Residentes em áreas urbanas;
• Desempregados ou aposentados;
• Isolamento social;
• Solteiros, separados ou viúvos;
• Populações especiais: adolescentes, indígenas e moradores de rua.

Aspectos psicológicos
• Perdas recentes;
• Pouca resiliência;
• Personalidade impulsiva, agressiva ou de humor instável;
• Ter sofrido abuso físico ou sexual na infância;
• Desesperança, desespero e desamparo.
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Condição de saúde limitante
• Doenças orgânicas incapacitantes;
• Dor crônica;
• Lesões desfigurantes permanentes (ex.: queimadura e amputações);
• Doenças neurológicas (Epilepsia, Parkinson...);
• Trauma medular (paralisias);
• Tumores malignos;
• AIDS.

Fatores de proteção
• Ausência de doença mental;
• Autoestima elevada;
• Bom suporte familiar;
• Ter crianças em casa;
• Estar empregado;
• Espiritualidade, independente de afiliação religiosa;
• Capacidade de adaptação e de resolução de problemas;
• Gravidez desejada e planejada;
• Acesso a serviços e cuidados em saúde mental.

Medidas de Prevenção e Posvenção do Suicídio
A prevenção é considerada, em saúde pública, como qualquer medida que 

vise a interceptar a causa de uma doença antes que ela atinja algum indivíduo, 
prevenindo, então, sua ocorrência. As medidas de prevenção contra o suicídio são 
realizadas de acordo com o público alvo. 

A Campanha “Setembro Amarelo”, por exemplo, desenvolvida pelo Centro de 
Valorização da Vida (CVV) em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM) e 
a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), desde 2015, no Brasil, promove ações 
informativas destinadas à Prevenção do Suicídio para o público em geral. 
Existem estratégias desenvolvidas para populações que apresentam baixo risco, mas 
que têm algum grau de vulnerabilidade. Esse tipo de prevenção visa impedir a 
instalação de um determinado comportamento ou o surgimento de suas 
consequências, por meio da redução dos fatores de risco. Jovens com depressão ou 
que façam uso de álcool ou outras substâncias, por exemplo, devem ser 
acompanhados e intervenções com pessoas desempregadas ou com dificuldades 
financeiras devem ser realizadas por meio de ações e políticas que possam diminuir 
tais fatores de risco (ESPPR Virtual, 2019). 

Há ainda, outras estratégias preventivas destinadas a indivíduos e populações 
com evidência de comportamentos suicidas ou pessoas que já se engajaram nesse 
comportamento. Tem-se como exemplo “o acompanhamento próximo de pessoas 
que já tentaram o suicídio, especialmente nos dias e semanas que se seguirem da 
tentativa” (Bertolote, 2012 apud ESPPR Virtual, 2019, p. 19). Outros grupos que 
merecem atenção especial são pessoas com transtornos mentais, fortemente 
associados com suicídio, tais como transtornos do humor, esquizofrenia e abuso de 
álcool e outras substâncias.
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E a Posvenção? Atualmente, entende-se como posvenção não somente a
assistência aos enlutados dos que cometeram o ato, mas também para qualquer
pessoa afetada, direta e/ou indiretamente, pela morte de alguém por suicídio, visto
que esta pode acarretar em aumento do risco de suicídio para quem fica.
Uma estratégia de posvenção é o Grupo de Apoio aos Sobreviventes. Este formato
de grupo, segundo a Organização Mundial de Saúde, além de promover conexão
dos enlutados com outras pessoas, as quais passam pela mesma situação de
sofrimento e enlutamento, gera senso de comunidade, suporte, esperança, senso
de pertencimento, bem como possibilidade de aprender novas estratégias de
enfrentamento, além de compartilhamento de seu luto e abertura de um espaço de
expressão de sentimentos (ESPPR Virtual, 2019).

Identificação e acolhimento: o que falar e o que não falar
Crenças errôneas em relação ao suicídio.

• “Ele está ameaçando se suicidar apenas para manipular”;
• “Quem quer se matar, se mata mesmo”;
• “O suicídio só ocorre quando há uma doença mental”;
• “No lugar dele, eu também me mataria”;
• “Veja se da próxima vez você se mata mesmo!”;
• “Uma vez suicida, sempre suicida!”

Situações que merecem atenção quanto ao risco de suicídio:
• Falta de interesse em atividades habituais;
• Mudanças no comportamento: maior irritação, tristeza ou retração;
• Situações estressantes como divórcio, luto, dívidas;
• Pouco apoio familiar ou falta de rede social;
• Ideação de morte, com verbalização de que seria bom morrer;
• Aumento do consumo de tabaco, álcool ou outras drogas.

E então? O que fazer? Posturas e atitudes fundamentais durante o acolhimento
(Nunes, 2018):
Se a pessoa se abriu com você, é porque confia! Então:

• Construa um canal de comunicação baseado em confiança, empatia e 
aceitação;

• Ouça atentamente e mantenha a calma;
• Respeite os valores e opiniões da pessoa;
• Converse honestamente;
• Mostre preocupação e cuidado; 
• Focalize nos sentimentos da pessoa.

E o que não fazer ao acolher essa pessoa (Nunes, 2018):
• Ficar nervoso, desesperar-se, demonstrar estar chocado;
• Interromper enquanto a pessoa fala;
• Ser demasiadamente intrusivo, perguntar temas pessoais e insistir, 

mesmo se a pessoa se mostrar resistente;
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• Tratar a pessoa como se ela estivesse numa situação de inferioridade (“já 
que eu estou bem, faça o que eu faço”);

• Julgar – “mas por que você fez isso? Sua vida é ótima! ”
• Não usar frases como “falta de Deus”, “vai para a Igreja”, “pare com essa 

medicação”, “é frescura”, “você tem que...”.

Atitudes de Prevenção do Suicídio durante a pandemia da COVID-19
Como vimos, o suicídio possui fatores de risco, sendo que, alguns deles

tendem a se acentuar em razão do isolamento social, dificuldades financeiras,
vivência de luto, solidão, crises psiquiátricas, conflitos familiares, dentre outras
situações que a pandemia da COVID-19 pode gerar.
Em razão disso, deve-se buscar reforçar os fatores protetores e atitudes que podem
minimizar o sofrimento, nesse momento. Algumas atitudes simples podem ajudar,
tais como:

• Telefonar a um amigo ou familiar que está sozinho para saber como está
ou para conversar sobre o que você está sentindo;

• Envolver-se em ações solidárias e de voluntariado;
• Ler livros e ver filmes que contenham mensagens de alegria e esperança;
• Assistir a lives educativas, musicais e culturais de forma geral;
• Investir tempo em seus hobbies tais como cozinhar, fazer artesanato,

pintar, cantar, tocar um instrumento, bem como, buscar novas habilidades
e talentos;

• Buscar ajuda se você se sentir muito instável emocionalmente e/ou sentir
desejo de morrer;

• Acionar serviços públicos ou particulares de apoio especializado em
saúde mental.

A quem pedir ajuda?
Para conversar sobre o que está passando, sentindo ou pensando você pode entrar
em contato com:
CVV - DISQUE 188
No Brasil, O CVV – Centro de Valorização da Vida presta apoio emocional e
prevenção do suicídio, com atendimentos voluntários e gratuitos a todas as pessoas
que querem e precisam conversar. Tais contatos podem ocorrer por telefone, e-mail
e chat 24 horas, todos os dias, sob total sigilo. O endereço eletrônico e o chat
podem ser acessados no sitio: https://www.cvv.org.br/ (CVV, 2020).

Para atendimento e socorro às pessoas que estão em iminente tentativa de 
suicídio ou que acabaram de cometer a tentativa, você pode ligar para:

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU - DISQUE 192 
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 é o principal componente 
da Política Nacional de Atenção às Urgências, criada em 2003, que tem a proteção 
como um dos objetivos. O serviço funciona 24 horas por dia. de suicídio (SAMU DF, 
2020). 

https://www.cvv.org.br/
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O socorro é feito após chamada gratuita, por equipes de profissionais de 
saúde e realiza o atendimento de urgência e emergência em qualquer lugar: 
residências, locais de trabalho e vias públicas. Esses profissionais são treinados para 
abordagens em caso de tentativas 

Corpo de Bombeiros Militar do DF - CBMDF - DISQUE 193
Os serviços emergenciais do CBMDF podem ser solicitados por meio do telefone
193 ou presencialmente, em uma das unidades operacionais que funcionam 24
horas por dia. Qualquer pessoa pode solicitar os serviços emergenciais do CBMDF
para si ou para outras pessoas (CBMDF, 2020).

COMO PROTEGER A SAÚDE MENTAL DURANTE A PANDEMIA?

Dicas da Organização Mundial de Saúde para controlar o estresse

1. Controle seu acesso a informações sobre o Coronavírus.
Esteja atenta (o) à quantidade e à qualidade da informação que você acessa; 
Separe horários específicos para assistir, ler ou ouvir as notícias que possam lhe 
trazer angústia; 
Cuidado com as informações falsas. Informe-se com base em veículos confiáveis de 
informação e em fontes oficiais, como o site do Ministério da Saúde e da própria 
OMS;
Não compartilhe se não tiver certeza de que a notícia é verdadeira.

2. Use as redes sociais como aliadas
A OMS recomenda permanecer conectado por e-mail, redes sociais, 
videoconferência e telefone, pois, nesse momento, essas redes se tornam uma 
forma muito importante de interação com os amigos e a família. No entanto, 
selecione o seu consumo: se tem algo te fazendo mal, silencie, deixe de seguir, 
exclua. Procure manter os canais de informação confiáveis e o contato com as 
pessoas que te fazem bem.

3. Seja solidário
Procure ajudar especialmente a quem precisa de assistência extra, como os idosos. 
A OMS lembra que ajudar alguém é um benefício para quem recebe e para quem dá 
a ajuda.

4. Pare e se escute
Durante os períodos de estresse, pare e preste atenção nas suas próprias 
necessidades e sentimentos;
Promova o pensamento positivo, o autocontrole e a consciência de si mesmo, por 
meio de técnicas de relaxamento como ioga e meditação
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Não se esqueça que as agências de saúde pública e os especialistas do mundo 
inteiro estão buscando soluções para enfrentar essa crise, ou seja não adianta se 
preocupar com o mundo e se esquecer de você.

5. Estabeleça uma rotina

• Tente manter uma rotina equilibrada e, se possível, crie novas;
• Procure fazer atividades que você goste; 
• Faça exercícios regularmente;
• Mantenha uma rotina de sono;
• Procure se alimentar de forma saudável;
• Beba bastante água;
• Evite o consumo de álcool, cigarro e outras drogas;
• Promova o autocuidado;
• Procure manter-se ocupada (o);
• Mantenha as janelas abertas para permitir a circulação do ar.

6. Reconheça o trabalho dos profissionais de saúde
É essencial reconhecer os esforços dos profissionais dessa área, que trabalham dia e 
noite pela saúde dos pacientes infectados e por soluções para essa crise.

7. Compartilhe histórias positivas
A OMS recomenda que as pessoas compartilhem histórias positivas sobre esse 
tema, como as de pessoas que se recuperaram da Covid-19 e compartilharam essa 
experiência;
Lembre-se: mais de 80% dos infectados têm sintomas leves e o vírus é inativado 
lavando a mão e limpando superfícies.

Vale ressaltar que essas dicas são orientações diretivas da OMS e são pautadas no 
processo necessário de desenvolvimento de estratégias psicossociais e ações 
coordenadas para o enfrentamento da crise atual.
Não hesite em procurar ajuda especializada. Cuidar da saúde mental é essencial 
para a qualidade de vida, para o bem-estar e para o manejo das demandas diárias.

FONTES CONFIÁVEIS DE INFORMAÇÃO:

Organização Mundial da Saúde (OMS - https://www.paho.org/bra/covid19/), 
Ministério da Saúde (https://coronavirus.saude.gov.br/) 
Autoridades de saúde locais.

https://www.paho.org/bra/covid19/
https://coronavirus.saude.gov.br/
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DÚVIDAS SOBRE MEDICAÇÃO PSIQUIÁTRICA

Há como evitar tomar medicação psiquiátrica?
A doença mental é muito prevalente na atualidade. O adoecimento psíquico,

embora seja menos palpável, é tão real quanto as doenças que ocorrem em outros
órgãos do corpo. É importante o reconhecimento precoce para o sucesso do
tratamento.

Há situações de adoecimento psíquico leve, as quais podem ser abordadas
unicamente com psicoterapia. Mas, por outro lado, há situações cujos sintomas são
moderados ou graves, em que o uso do medicamento torna-se obrigatório. Assim, a
indicação de tratamento medicamentoso deve ser sempre personalizada e nunca
generalizada.

Destaca-se que toda forma de adoecimento psíquico, não tratada, tende à
piora e a busca tardia por ajuda pode estar associada a piores resultados no
tratamento.

Em que casos o medicamento é tomado por toda a vida?
Em geral, nas doenças psiquiátricas graves, naquelas situações em que a

estabilidade psíquica depende do uso continuado de medicamentos, como na
Esquizofrenia, no Transtorno bipolar e no Transtorno depressivo recorrente grave,
por exemplo.

Do que depende o sucesso do tratamento psiquiátrico?
O sucesso do tratamento depende de vários fatores. O desejo legítimo de

buscar e receber ajuda são os principais ingredientes. De um modo geral, quanto
mais precocemente o tratamento é iniciado, mais chance de sucesso este terá. É
fundamental, também, que haja um bom vínculo entre paciente e médico para que
a adesão ao tratamento aconteça. E, na maioria das vezes, a associação da
psicoterapia ao tratamento medicamentoso trazem um resultado melhor e mais
rápido.

Medicamento psiquiátrico produz algum efeito colateral?
O uso de qualquer medicamento (não apenas os remédios psiquiátricos) pode

causar efeitos colaterais. Na maioria dos casos, eles são leves e transitórios. Quando
surgir algum efeito colateral excessivamente intenso ou incômodo, o médico deve
ser informado e, em casos bem específicos, ele poderá recomendar a suspensão ou
substituição do medicamento.

Pode-se “dar férias” para a medicação?
Não é recomendável fazer mudanças na medicação por conta própria. 

Interromper as medicações reduz a chance de sucesso do tratamento psiquiátrico. 
Todos os ajustes de dose, bem como uma eventual suspensão do medicamento, 
devem ser feitos sob orientação do psiquiatra.
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O que é “desmame” do medicamento?
O desmame é a situação em que o medicamento psiquiátrico já não se faz

mais necessário e o psiquiatra inicia a retirada gradual e controlada do mesmo. Em
geral, isso ocorre quando o paciente se encontra assintomático por tempo suficiente
para tentar a suspensão da medicação de forma segura.

Meu amigo tem sintomas parecidos com os meus, mas toma medicamentos
diferentes, por quê?

Na consulta inicial, o médico faz a avaliação de peso, idade, história clínica
(presença de outras doenças). Todas as particularidades que diferenciam uma
pessoa da outra podem interferir na prescrição. Portanto, é impossível comparar um
tratamento com outro, mesmo que alguns sintomas sejam parecidos.

Posso ficar viciado em medicamento psiquiátrico?
Os medicamentos "tarja vermelha" não têm o potencial de produzir

dependência (relação de “vício” com o remédio) e podem ser usados com segurança
a longo prazo. Já os medicamentos "tarja preta" devem ser utilizados por tempo
limitado e estritamente sob supervisão do psiquiatra.
O uso de medicamentos “tarja preta” sem orientação médica pode trazer elevado
risco de dependência.

Se tomar remédios para dormir, não vou mais conseguir dormir sem eles?
Na maioria das vezes, a dificuldade de dormir ou a sonolência excessiva são

sintomas de outras doenças, como Ansiedade e Depressão. Quando a doença de
base é controlada, a dificuldade para dormir é atenuada e, possivelmente, os
medicamentos para o sono poderão ser suspensos.



2- Saúde Mental das Crianças,
Adolescentes e Idosos durante 
a  pandemia de Covid-19

ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL DAS CRIANÇAS DURANTE A PANDEMIA

Em razão da Pandemia da COVID-19 e o consequente isolamento social,
com a mudança brusca de rotina, fechamento das escolas, distanciamento de
amigos, parentes e de outras pessoas de muita valência emocional, dentre
outras coisas, devemos todos estar atentos às nossas crianças e de que maneira
podemos amenizar os impactos negativos desse momento único e “anormal” na
saúde mental delas.

Para NOAL et. al. (2020) as crianças podem ser afetadas, também, pelas
dificuldades financeiras vivenciadas em suas famílias e, ainda, pelo adoecimento,
hospitalização ou morte de pessoas próximas, o que traz implicações para o seu
senso de segurança e normalidade.

Vale ressaltar que é natural, nesses dias, estarmos chateados, tristes,
preocupados e irritados com tudo que a quarentena nos impõe. Porém, nem
sempre as crianças conseguem entender o que sentem, muito menos expressar,
de forma clara, o que necessitam. Se nós, adultos, observamos alterações no
nosso humor, sono, percebemo-nos ansiosos e fazemos um grande esforço para
mantermos o controle, imaginemos nossas crianças, que não têm a maturidade,
ou o desenvolvimento cognitivo e emocional para elaborarem tudo isso? É muito
importante promover espaços para que verbalizem, com clareza e tranquilidade,
tudo o que estão vivenciando. Cabe a nós, adultos, que estamos próximos a elas,
darmos o suporte adequado, bem como identificarmos a necessidade e
buscarmos o apoio que elas precisam.

Sem ir à creche ou à escola, e agora? E a educação à distância?
De acordo com o Comitê Científico do Núcleo Ciência Pela Infância (2020),

no Brasil, 34% da população de 0 a 3 anos frequenta a creche e 93% das crianças
de 4 e 5 anos frequentam a pré-escola. Com o fechamento dessas instituições, os
pais de crianças pequenas se veem com um grande desafio: entretê-las e ainda
tentarem manter atividades que estimulem o desenvolvimento psicopedagógico
nessa faixa etária.

Algumas instituições de ensino de educação infantil têm enviado
atividades para as crianças realizarem em casa e/ou promovido encontros
virtuais com professoras (es) e monitoras (es). Tudo isso é muito válido, porém
deve-se atentar para as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, a
qual orienta que crianças com menos de 2 anos não sejam expostas a telas e,
para as de 2 a 5 anos, o tempo deve ser limitado a uma hora diária



Ressalta-se, contudo que “tais recomendações não se aplicam aos casos
de crianças não-verbais, que fazem uso da tecnologia como recurso de
comunicação suplementar aumentativa” NOAL et. al. (2020).
Destaca-se, ainda, que, na primeira infância, as crianças aprendem por meio de
experiências concretas, interativas e lúdicas. Sendo assim, podem não reagir
muito bem aos encontros virtuais ou atividades on-line, o que deve ser
respeitado, caso haja muita resistência da criança ou sua participação não ocorra
de uma forma em que se perceba que tal interação esteja agradável.

Para as crianças maiores, do ensino fundamental, algumas instituições de
ensino têm promovido aulas on-line, por vezes diárias, outras mandam as tarefas
para casa ou há casos em que as crianças não têm recebido nenhum tipo de
atividade. Todas essas situações são muito desafiadoras. Queremos que as
crianças se ocupem, tenham atividades e não percam o ano. Ao mesmo tempo,
alguns familiares também estão trabalhando de casa e/ou não há recursos
tecnológicos disponíveis para todos. Como ensinar ou ajudar se não sou
professor? Ufa!! É uma situação muito nova para os envolvidos: escolas, famílias
e, os mais vulneráveis, as crianças.

Antes de tudo, talvez o maior desafio: devemos manter a calma. Não se
pode reproduzir exatamente o modelo da escola dentro de casa. Mas, podemos
tentar fazer adaptações. Lembrando sempre que, quando fazemos um
planejamento, nem tudo funciona para a criança e, aí, precisamos remodelar as
propostas. O momento pede flexibilidade e a maior tranquilidade possível, para
que não se aumente a sobrecarga de estresse que já é grande sobre as crianças
“presas” dentro de casa. Apesar de muitas terem uma casa com espaço para
correrem e “gastarem energia”, muitas crianças não têm prazer em atividades
solitárias, longe dos amigos e de sua rede social. Ociosas, entediadas, elas
tendem a ficar ainda mais resistentes às atividades intelectuais.

Então, o que podemos fazer?

Estabelecer horários, tarefas e rotinas dão segurança à criança, porém, de
preferência, sem rigidez, com flexibilidade.

É importante que as crianças tenham horários de dormir, acordar, fazer as
atividades propostas pela escola e todas as refeições, lembrando-as de beber
água. Podem, ainda, ajudar nas tarefas de casa, de acordo com a faixa etária. É
uma boa oportunidade para trabalhar com elas certas autonomias;

Preservar ao máximo os horários prazerosos de brincadeiras, conversas e
leituras dirigidas para as crianças.

Manter esses momentos permitirá à criança sensação de normalidade e
a deixará mais confortável;



Estimular atividades físicas. Você talvez já esteja reagindo: Como? Em um
apartamento? Atividades como danças, mímicas e outras brincadeiras lúdicas,
permitem às crianças se exercitarem e se divertirem e podem ser realizadas em
espaços limitados. Se espaço não é um problema para você, aproveite-o ao
máximo, incentivando bicicletas, cordas e outras brincadeiras que potencializem
as habilidades motoras;

Ajudar a expressar como está se sentindo. A criança se expressa por meio da
fala, do desenho, do canto, de histórias e brincadeiras. Ouvi-la e tentar
compreender o que quer dizer é muito importante;

Fornecer instruções claras, de forma simples e objetiva, bem como evitar
excessos de notícias e comentários negativos sobre o que está ocorrendo.
Responda às crianças suas perguntas, evitando repassar seus medos e
preocupações, com as quais, provavelmente, ela não saberá lidar. De acordo
com a idade, oriente-as quanto à higiene e proteção contra o Coronavírus. Já
existem materiais disponíveis de como podemos abordar a temática da Covid-19
com as crianças, como orientações da Unicef, expostas no sítio:
https://www.unicef.org/brazil/como-falar-com-criancas-sobre-coronavirus.
Há também a Cartilha elaborada pelo Ministério da Saúde “Coronavírus:
vamos nos proteger”, disponível em 
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/Cartilha--Crian--as-
Coronavirus.pdf. 

Estar bem informado. Quando se está bem informado, por meio de fontes
seguras, evita-se replicar para as crianças informações falsas ou exageradas, por
exemplo.
Manter contato. Quando estiver em casa, dedique tempo a elas e fortaleça os
relacionamentos com atividades que reforcem a união familiar. Se você
permanece em trabalho presencial, use os recursos de chamadas de vídeo com
seus filhos nos intervalos.
Buscar manter sua rotina saudável e a própria saúde mental. Não podemos
cuidar do outro se não estamos bem. As crianças, principalmente as menores,
não compreendem bem algo tão complexo como uma pandemia. Elas se guiam
muito pelas experiências e atitudes e vão reagir mais pela observação do
comportamento de seus pais e dos familiares com os quais irão conviver.
Ter paciência (quanto mais, melhor). Evite discutir, gritar ou ser ríspido e não
bata! Não somente com a própria criança, mas também com os outros
moradores da residência. A maior convivência em confinamento nesse período,
aliada aos demais fatores estressores já citados, podem aumentar
significativamente a violência doméstica. Se você não está conseguindo manter
o controle de sua agressividade, seja ela verbal ou física, procure ajuda
especializada.

https://www.unicef.org/brazil/como-falar-com-criancas-sobre-coronavirus
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/Cartilha--Crian--as-Coronavirus.pdf
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Mudanças comportamentais e adoecimento emocional
O Comitê Científico do Núcleo Ciência Pela Infância (2020) reforça que “a

criança é um ser que filtra as informações de seu contexto, construindo sua
trajetória psicológica na interação com ambientes físicos e sociais”. Acrescenta
que, dessa forma, em um momento de tensão, espera-se que ela esteja sensível,
com comportamentos diferentes dos habituais e faça muitas perguntas, pois sua
“tranquilidade para pensar, realizar tarefas e lidar com sentimentos está
modificada”.

Ainda segundo o Comitê, nas crianças, que são mais vulneráveis e
dependentes, podem surgir ou acentuar-se algumas dificuldades funcionais
(sono, alimentação e controle dos esfíncteres) ou comportamentais (agitação,
birras, agressividade, isolamento e timidez). Outras podem regredir em
conquistas previamente adquiridas (fala “infantilizada”, relaxamento do controle
dos esfíncteres, dificuldades de autocuidado e de higiene), o que vai exigir maior
tolerância e auxílio por parte dos familiares e cuidadores, sem punições verbais
ou físicas.
Crianças pequenas podem, ainda, não comer, chorar mais, morder, demonstrar
apatia ou distanciamento: são formas de elas lidarem com a situação nova e
adversa. Vale destacar, também, que, para as crianças com demandas específicas
de cuidado, como autistas ou com síndrome de Down, impedimentos corporais e
experiências de sofrimento psíquico como, por exemplo, o distanciamento social
e a abrupta interrupção da rotina têm intensificado os impactos em sua saúde,
desde a desorganização sensorial e psicológica, até perdas motoras (NOAL et. al.,
2020).

Especialistas da Sociedade Brasileira de Pediatria, do Hospital das Clínicas
de São Paulo e a psicóloga da Universidade de São Paulo, USP, Desirée Cassado,
em entrevista à Folha de São Paulo (2020), também sinalizaram alguns fatores
importantes que devem ser observados nas crianças durante esse período.
Deve-se, por exemplo, observar se houve alguma mudança muito extrema de
comportamento, como estão comendo, se estão dormindo em excesso ou muito
pouco ou se estão apáticos. Salientam, também, que é normal estarem mais
tristes, porém se estiverem “apáticas até para o que mais gostam, como jogar
um videogame”, algo está errado. Referem que podem, ainda, surgir sintomas
físicos, relacionados à instabilidade emocional como dor de cabeça e problemas
gastrointestinais. Por fim, os profissionais alertam que, se um filho falar em
morrer, em ir embora, machucar-se, colocar em risco a própria vida ou a de
outras pessoas, deve-se pedir ajuda especializada.

Não é vergonhoso não saber lidar com as reações das crianças. Nenhum
de nós esperava por essa mudança tão drástica em nossas rotinas. Troque ideias
com seus amigos, com sua família, com a escola e, se necessário, procure ajuda
psicológica ou médica para você ou sua criança. Há muitos profissionais
atendendo na modalidade on-line.



E o luto?
Não podemos esquecer que a pandemia também tem proporcionado, 

infelizmente, a experiência de luto para algumas crianças. Lidar com a perda não 
é algo simples e é ainda mais delicado para crianças. Porém, segundo Gregio et. 
al. (2015, p. 159):
“a ideia dos adultos de que as crianças, principalmente as menores, não 
compreendem a morte, seja por se manterem em silêncio, por parecerem, a 
seus olhos, aparentemente indiferentes ao acontecimento ou, ainda, por terem 
reações diferentes das dos adultos, que podem não ser entendidas como uma 
reação à perda pode contribuir para que as crianças enlutadas não recebam o 
suporte necessário”. Sendo “assim, o luto é uma experiência difícil para as 
crianças, mas elas devem enfrentar esse processo”.

O adulto, então, deverá oferecer cuidados a essa criança para fazer com 
que esse processo seja “menos difícil” de ser vivido. Temos que deixá-la 
expressar suas emoções, ser ouvida e oferecer suporte a esses sentimentos. 
Nunca devemos mentir, e sim, explicar que é realmente doloroso, mas que ela 
não está só nesse momento.

A psicóloga Valéria Ulbricht Tinoco, em reunião da Comissão da Criança, 
na Câmara Municipal da cidade de São Paulo (2020) defendeu, ainda, que o 
isolamento social, para evitar a proliferação da doença, e a falta dos rituais de 
despedida podem afetar o emocional das crianças. Nestes casos, é aconselhável 
buscar alternativas para incluí-las no processo da separação material, a fim de 
que participem do luto familiar.

Deixar as crianças serem crianças
Por fim, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, sugerimos algumas 
atividades que podem ser realizadas com as crianças nesse tempo de pandemia:
Leitura e contação de histórias: que tal montar uma cabaninha da história? 
Basta uma mesa e um lençol;
Festival de desenhos: promova um festival de desenhos entre irmãos, ou mesmo 
com apenas uma criança, com um tema que ela escolher. Participe e solte sua 
imaginação;
Montar quebra-cabeças e outros jogos cognitivos: existem muitos jogos que 
estimulam o raciocínio e incentivam o trabalho em equipe. Aproveite para tirar 
do armário aquele jogo que a família não brinca há muito tempo;
Brincadeiras que podem ser feitas em qualquer local: batata quente, 
amarelinha, passa anel, mímica, confeccionar brinquedos com materiais 
recicláveis;
Fazer receitas e auxiliar no preparo de alimentos, de acordo com a faixa etária: 
experimentar novos alimentos pode ser mais fácil para algumas crianças quando 
estas participam do preparo. Além disso, a criança se sente útil quando pode 
colaborar;



Cultivo de hortas e plantas: se não há espaço, use vasinhos, copos ou mesmo
plante feijão no algodão para que a criança veja como a planta se desenvolve e
tenha responsabilidades como regar e cuidar;
Ver filmes divertidos e com mensagens de esperança: esse é um período
interessante para mostrarmos às nossas crianças histórias alegres, de amizade
e/ou que gerem esperança. Que tal procurar um filme ou desenho de sua
infância e mostrar para seu filho? Não se esqueça de verificar a indicação de
idade.
Lembramos que é um momento de aprendizado para todos. Podemos aproveitá-
lo para termos experiências ricas com nossas crianças e deixar que elas também
nos ensinem suas próprias estratégias de superação, mesmo com a inocência e
limitações.

ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL DOS ADOLESCENTES DURANTE
PANDEMIA

É comum ouvirmos, quando as pessoas se referem à adolescência, termos
como “fase difícil” ou até “aborrecência”. Uma fase com tantas mudanças
sociais, psicológicas e fisiológicas não poderia, realmente, ser considerada fácil.
Passar por esse período é um desafio para todos: tanto para os que a vivenciam,
quanto para os que os cercam.

Além disso, é importante reconhecer que a experiência da adolescência
está inserida em um contexto histórico, cultural, social e político. Portanto, é
preciso compreendê-la a partir de uma perspectiva crítica e plural. Não existe
uma adolescência com características universais. Cada adolescer é singular e
demanda estratégias de cuidado diferenciadas.

Em um momento único como o que estamos experienciando, decorrente
da pandemia da COVID-19, não há como fugir das dificuldades que a
acompanham, como o isolamento social, a mudança brusca de rotina e
planejamentos, as limitações financeiras e a convivência intensa com a família,
por exemplo. Para o (a) adolescente, essas alterações repentinas em sua vida
podem, também, ter um efeito negativo significativo em sua saúde mental e
devemos estar atentos a isso. Mas, antes de tudo, vamos entender um pouco a
adolescência?

O que compreende a adolescência?
A Organização Mundial de Saúde - OMS, define adolescência como sendo

o período da vida que se inicia aos 10 anos e termina aos 19 anos completos,
sendo a primeira fase, denominada pré-adolescência, dos 10 aos 14 anos e a
segunda fase, a adolescência, dos 15 aos 19 anos completos.



No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, instituído pela Lei
nº 8.069, de 1990, define a adolescência como a faixa etária de 12 a 18 anos de
idade (Art. 2º), e, em casos excepcionais e quando disposto na lei, o estatuto é
aplicável até os 21 anos de idade (Arts. 121 e 142) (Einsenstein, 2005).
Hoje vivem, no Brasil, cerca de 21 milhões de adolescentes, o que equivale a
11% da população brasileira (Portal Vivendo a Adolescência, 2020).

A palavra “adolescência” deriva do latim “adolesco”, que significa
crescer. Jean Piaget entende esse “crescimento” como uma das maiores
aquisições desse período, uma nova qualidade da mente, caracterizada pela
capacidade de pensar de forma sistemática, lógica e hipotética. O que, para ele,
marca a transição da segunda infância para a idade adulta. Sendo assim, torna-se
uma fase repleta de questionamentos e instabilidade, na qual há uma intensa
busca de “si mesmo” e da própria identidade. Os padrões estabelecidos são
questionados, bem como criticadas as escolhas feitas pelos pais para sua vida,
em uma procura por maior liberdade e autoafirmação (Melo, 2009).

Nesse processo de construção da identidade, outros personagens, além
dos pais, passam a ter muito valor para o adolescente, como os grupos ou
turmas aos quais pertence: artistas, atletas, astros de cinema, música e
televisão, os professores, dentre outros. Porém, essa organização da identidade
pode acontecer de forma “turbulenta”, com “idas e vindas”, o que provoca
perplexidade e confusão nos adultos que os cercam (Outeiral, 1994).

Concomitantemente, neste mesmo jovem que se percebe em constante
mudança social e recebe tantos estímulos afetivo-emocionais, ocorrem
significativas transformações hormonais e alterações corporais da puberdade, as
quais adquirem fundamental importância para o adolescente. Por meio de seu
corpo, o jovem pode melhor se aperceber e externalizar as alterações que está
vivendo. À medida que o corpo adquire nova configuração, a imagem mental
que tem de si mesmo se modifica (Levisky, 1998). Nesta nova autopercepção é
que costumam surgir muitos conflitos, advindos de comparações com os pares,
como se achar muito magro, muito gordo, baixo, alto, presença de acnes e
diversas outras características.

Entendendo emoções e comportamentos
São muitas novidades! Nos adolescentes, as mudanças de humor não

podem ser atribuídas apenas aos hormônios. Nessa fase de desenvolvimento,
ocorrem transformações estruturais e funcionais no cérebro. O hipotálamo, por
exemplo, fica mais sensível à ação dos hormônios, por isso a produção excessiva
de testosterona nos meninos pode deixá-los mais agressivos (Gazeta do Povo,
2020). Por outro lado, as meninas começam a vivenciar as alterações de humor
em função das tensões pré-menstruais, as quais podem deixá-las mais irritáveis
e deprimidas.



A trajetória do desenvolvimento das habilidades e capacidades cognitivas
que nos permitem executar ações para atingirmos um objetivo, tem seu início na
infância, continua na adolescência e chega na idade adulta. Esse
desenvolvimento é mais lento porque o córtex pré-frontal é uma das últimas
áreas do cérebro a amadurecer estruturalmente (Salles et al., 2016). Dessa
forma, funções cognitivas como planejamento, controle atencional, solução de
problemas, tomada de decisão, flexibilidade cognitiva, controle de impulsos e
autorregulação parecem melhorar ao longo dos anos, com um “salto” no fim da
adolescência. O desenvolvimento dessas funções é modulado pelo contexto
afetivo e social e evidências apontam um vínculo entre a maturação sexual e as
mudanças na emoção e na motivação durante a adolescência. Considerando que
a maturidade dessas funções cognitivas somente pode ser observada no início
da idade adulta, podemos compreender melhor os comportamentos impulsivos
e de risco, o descontrole emocional, bem como as dificuldades de planejamento
e de organização características desse período de vida.

E com a pandemia?
Como podemos observar, no processo de desenvolvimento, os

adolescentes geralmente tendem a buscar referências e novas experiências fora
do núcleo em que estão inseridos. Os sentidos de pertencimento, de
identificação e de aceitação são encontrados em grupos de amigos, nas relações
amorosas e nas manifestações culturais. Portanto, deixar de ir à escola e de
encontrar os colegas, pode tornar-se muito difícil para eles durante o período de
distanciamento social.

Vale ressaltar, que as rotinas e as relações interpessoais desses jovens
foram totalmente alteradas com a pandemia do novo Coronavírus. No momento,
além de terem que ficar 24 horas com a família e deixarem de encontrar os
amigos, fator estruturante psíquico nessa faixa etária, têm, também, que se
adaptar à modalidade de estudo on-line, a qual, para muitos, tem provocado
insegurança e incerteza quanto a objetivos futuros, como, por exemplo, a
possibilidade de realizar o Exame Nacional de Ensino Médio - Enem.

Por já terem maturidade para entenderem a complexidade da pandemia,
os adolescentes podem se tornar invisíveis dentro do meio familiar, sem espaço
para expressarem seus sentimentos. Emoções negativas como medo, tristeza,
solidão, raiva, angústia, bem como sintomas de ansiedade, depressão e estresse,
comuns durante esse período, tendem a aumentar com o prolongamento do
isolamento social. É muito importante que os pais estejam atentos a possíveis
sintomas e mudanças comportamentais vivenciados pelos filhos, pois estudos
apontam que, entre um terço e metade da população exposta a uma epidemia
pode vir a sofrer alguma manifestação psicopatológica, caso intervenções de
cuidado específico não sejam realizadas para as reações e sintomas
manifestados (Noal et al., 2020).



A pandemia da COVID-19 também tem proporcionado a experiência de
luto para alguns adolescentes. Nessa fase, os conceitos de irreversibilidade,
universalidade e causalidade costumam já estar estabelecidos. Mas, por
questões religiosas e culturais, no Brasil, é comum haver distorções no conceito
de morte (Gregio et al., 2015). Os adolescentes tendem a vivenciar a morte de
uma maneira particular e apresentam maior dificuldade para expressar suas
emoções, mesmo quando acolhidos. Sendo assim, precisam de espaço e tempo
para viverem a dor e a perda. A família e os mais próximos terão, então, papel
fundamental, ao permitir a esse jovem expressar suas emoções e sentimentos,
bem como oferecer o suporte que ele necessite.

Troquem informações, conversem com amigos, familiares e outros pais de
adolescentes sobre o que estão vivenciando com eles nesse período. Vocês
verão que muitos estão passando pelas mesmas dificuldades e desafios. Porém,
fiquem atentos: alterações bruscas de comportamento e de sociabilidade,
aumento da irritabilidade e da agressividade, apatia, excesso de pensamentos e
verbalizações negativas, bem como mudanças significativas no sono e na
alimentação, podem indicar necessidade de apoio e intervenção profissional.
Adolescentes que consumiam drogas e/ou álcool também tendem a ficar mais
impulsivos e hiperativos durante a quarentena, e devem permanecer sob a
vigilância constante dos pais (Vivabem, 2020).

Caso tenham dificuldade para dar o apoio necessário, não hesitem em
buscar ajuda, para ele ou para vocês! Muitos profissionais, médicos e psicólogos,
estão atendendo na modalidade on-line e algumas unidades de saúde e clínicas
permanecem com atendimentos presenciais com as devidas medidas de
proteção e higiene.

O que podemos fazer, nesses dias, com os adolescentes?

Ajude-o a estabelecer uma rotina. A rotina traz segurança. Os adolescentes
precisam de senso de normalidade para manter a estabilidade emocional. Por
isso, é essencial manter obrigações diárias, com os horários de cada tarefa, o que
ajuda a ter foco e a dar sentido ao que é realizado. Porém, sem um nível
excessivo de rigidez! A flexibilidade é muito importante nesse momento.

Explique sobre a doença. Deve-se conversar abertamente com os adolescentes,
de forma simples, sobre a atual crise da pandemia no mundo, pois são capazes
de compreender os fatos que estão acontecendo. Para eles, pode parecer injusto
cancelar planos, viagens, campeonatos e isolar-se, já que essas mudanças
drásticas não foram suas escolhas. Por isso, precisam entender que a
permanência em casa não é uma punição, mas um cuidado com eles mesmos e
com o próximo.



Tome cuidado com a superexposição aos noticiários. Os jovens devem estar
cientes do que está ocorrendo. Contudo, o excesso de informações pode trazer
medo, desesperança, insegurança e aumentar a ansiedade. É necessário ter
cuidado, também, com as fake news. Precisamos nos basear em veículos e fontes
confiáveis de informação.

Estimule-o a manter os relacionamentos afetivo-sociais virtualmente. Como já
foi dito, é muito importante para o adolescente o convívio social e a validação
dos amigos. Por isso, a comunicação e a socialização devem ser mantidas por
meio das redes sociais. Contudo, sem excessos, com limite e supervisão. O uso
prolongado de celulares e computadores próximo da hora de dormir, por
exemplo, podem ocasionar insônia ou outras alterações (VivaBem, 2020).

Converse, compartilhe assuntos de seu interesse e procure conhecer os dele.
Passar tanto tempo juntos é uma oportunidade para conhecer mais o
adolescente: o que tem chamado-lhe a atenção, seus gostos musicais, entre
outros. Troque sugestões sobre assuntos de seu interesse e convide-o para ouvir
músicas ou assistir a filmes. Vocês podem passar momentos muito prazerosos.
Lembre-se que telas e eletrônicos, em excesso, também são prejudiciais.
Incentive livros e outros entretenimentos, como jogos de tabuleiro e baralhos.

Envolva-o em ações solidárias. Arrecadar, por meio das redes sociais, donativos
para pessoas carentes, propagar boas informações e cuidados com os familiares,
amigos ou vizinhos podem ser, também, boas estratégias. Sentir-se útil, ajuda o
adolescente a ser protagonista no combate à disseminação da doença e a
manter seu equilíbrio, controle e o poder de decisão (VivaBem, 2020). A OMS
lembra que ajudar alguém é um benefício para quem recebe e para quem dá a
ajuda.

Promova espaços de fala e escuta, nos quais os adolescentes possam falar
sobre suas emoções, seus pensamentos e receios. É fundamental que eles
possam ser ouvidos, sem julgamentos e interrupções que tendem a minimizar o
que estão vivendo.

Mantenha atitudes e comportamentos de gentileza. Desenvolva interações em
que os adolescentes possam se sentir respeitados e acolhidos, apesar de
possíveis divergências e conflitos.

Respeite a sua realidade. Cada família terá seu repertório de desafios e
estratégias de enfrentamento diante dos estressores provocados pela pandemia.



Adolescente, o que você pode fazer para controlar o estresse?

Pare e se escute:

• Durante os períodos de estresse, pare e preste atenção nas suas próprias
necessidades e sentimentos. Ansiedade, medo e angústia são esperados,
neste momento;

• Procure atividades das quais você goste e que te façam relaxar;
• Faça exercícios regularmente (mesmo que adaptados a um novo contexto);
• Mantenha uma rotina de sono;
• Procure alimentar-se de forma saudável;
• Não se esqueça que as agências de saúde pública e os especialistas do

mundo inteiro estão buscando soluções para enfrentar essa crise, ou seja,
não adianta se preocupar com o mundo e se esquecer de você;

• Procure não utilizar em excesso as tecnologias. Interaja com seus familiares e
procure colaborar com seu contexto familiar, pois sua participação é
importante. Dê uma chance aos que convivem contigo para superarem
juntos as dificuldades;

• Desenvolva um diário da sua vivência da pandemia, podem ser utilizados
vídeos, cadernos, aplicativos que envolvem músicas, danças etc.

ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL DAS PESSOAS IDOSAS DURANTE
PANDEMIA
Reflexões sobre o envelhecimento humano no contexto da pandemia da
COVID-19

O aumento da população idosa em todo o mundo é uma realidade
inegável. O fenômeno da longevidade tem provocado profundos desafios para a
sociedade, para os sistemas de saúde e previdenciário, para as instituições de
educação e para as famílias, especialmente, nos países em desenvolvimento
como o Brasil, visto que o envelhecimento populacional está ocorrendo sem as
devidas condições para o atendimento de demandas importantes para as
gerações de todas as idades.

Não se pode falar em uma única forma de envelhecer e, sim, considerar
que existem múltiplas e diversas experiências de envelhecimento e que, para
manter a saúde, a autonomia e a independência é preciso que, ao longo da vida,
os recursos biopsicossociais sejam desenvolvidos. Vale lembrar que isso é
responsabilidade pessoal, familiar, do Estado e da sociedade.

Um fator importante sobre a velhice refere-se aos preconceitos e estigmas
sociais direcionados às gerações mais velhas. A pandemia do Novo Coronavírus
trouxe à tona discursos e práticas pautados no ageismo (preconceito baseado
em critérios etários), nos quais os idosos tiveram visibilidade e são tratados, no
geral, como uma categoria dispensável, marcada por um processo de
discriminação.



É fato que os idosos compõem o grupo de risco que apresenta maior
probabilidade de complicações respiratórias letais diante da COVID-19 e que
precisam redobrar os cuidados com a etiqueta respiratória, com a higiene
pessoal e de seu ambiente. Além disso, necessitam inserir e manter em sua
rotina o distanciamento físico e o isolamento social. Porém, isso não justifica um
tratamento desrespeitoso direcionado à pessoa idosa que, como qualquer ser
humano, está em processo de desenvolvimento e apresenta potência de vida e
perspectiva de futuro.

A experiência não pode ser descartada como se fosse lixo social. A saúde
mental coletiva depende da saúde mental subjetiva e o respeito às gerações
mais velhas consiste em dimensão indispensável para que a sociedade possa
crescer e se desenvolver plenamente.

Esse contexto pode promover angústia, ansiedade, tristeza, raiva,
insegurança, solidão, entre outras emoções e sintomas nos idosos. Por isso,
torna-se imprescindível o debate e a reflexão sobre como os idosos podem
cuidar de sua saúde mental, assim como, seus familiares, cuidadores
domiciliares e a coletividade podem colaborar para o combate ao vírus do
preconceito e da COVID-19.

É preciso ressignificar a velhice nas representações sociais e mobilizar
novas estratégias de cuidado e valorização da pessoa idosa. Quem são os idosos
da sua vida? Quanto tempo você já passou conversando com uma pessoa idosa?
Que lugar eles ocupam na família? Na sociedade?

Pense a respeito da importância de se cultivar uma cultura com políticas
públicas, valores e práticas que fomentem condições dignas para todas as
gerações, afinal de contas, cada vida importa, cada idade importa.

Orientações para idosos que estão isolados e morando sozinhos.
Vimos que as emoções negativas como medo, tristeza, solidão, além de

ansiedade e estresse são comuns durante esse período temporário pelo qual
estamos passando. Para a nossa segurança, fez-se necessário o isolamento
social, o qual nos distanciou fisicamente das pessoas que amamos. No entanto, é
possível estarmos distantes sem estarmos sozinhos. Nesse momento, evitar sair
de casa é um ato de amor para com você mesma (o) e para com as outras
pessoas. Sendo assim, trouxemos orientações e dicas de como você pode
enfrentar os desafios de ficar, praticamente, o tempo todo em casa.

Esteja atenta (o) a todas as normas de biossegurança que o momento exige:
lave bem as mãos com água e sabão, várias vezes ao dia e, se não estiver
próxima (o) de uma torneira, use álcool em gel 70%. Procure manter a casa
sempre limpa e arejada. Para sua proteção, evite visitas;



Procure conectar-se com a espiritualidade: estabeleça uma rotina e, caso 
pratique alguma religião, cultive sua fé e os ritos que estiverem disponíveis em 
redes sociais;

Estimule o cérebro: aprender novas atividades e criar novos desafios é bom para 
o cérebro em qualquer idade: 

Aprimore uma atividade que goste de fazer: você gosta de cozinhar e/ou 
de cuidar de plantas? Então, crie novas receitas e aprenda novos cuidados 
de jardinagem. Reforce hábitos que sejam prazerosos para você;

Leia: A leitura é uma das atividades cerebrais mais completas, pois 
estimula todo o processo de memória; 

Seja criativa (o): você pode fazer uma infinidade de exercícios cognitivos. 
Que tal algumas dicas?
Soletre uma palavra na ordem direta e depois a soletre de trás para a 
frente; 
Acesse a memória e tente lembrar o maior número de animais, frutas ou 
palavras com comecem com uma determinada letra;
Conte de trás para a frente de 1000 até 500;
Faça uma gravação de uma estória para os seus netos e a envie por meio 
das redes sociais. Eles vão adorar!!!
Conte ou escreva para os netos e/ou os filhos uma história engraçada que 
você vivenciou;
Reorganize um álbum de fotografias;
Faça um diário positivo sobre a pandemia.

Como você pode observar, existem diversas atividades que podemos
desenvolver nesse momento. No entanto, se você ficou sem paciência para
realizá-las e/ou não gostou de alguma delas, você não precisa continuar a fazê-
la. Esteja atenta (o) aos seus sentimentos. Procure fazer atividades prazerosas
para você.
• É muito importante que você realmente fique em casa, mas, se precisar sair:
• Lave as mãos antes e depois de sair de casa;
• Faça uso de máscara;
• Leve o álcool em gel e o use sempre que possível;
• Tenha sempre com você um papel ou um pano descartável para não

encostar, por exemplo, na maçaneta do elevador ou para apertar o botão do
seu andar. Após o uso, jogue-o no lixo;

• Mantenha a distância de 1,5m de outras pessoas;
• Evite ambientes fechados e aglomerações;



• Se for ao supermercado, leve uma lista de compras;
• Em casos de delivery, todas as embalagens dos produtos que chegarem à sua 

casa devem ser higienizadas.
• Ao retornar:
• Não entre com os sapatos pela casa; 
• Lave bem as mãos, 
• Higienize as embalagens de compras, os alimentos e as superfícies, bem 

como os objetos que tenha levado, como, por exemplo, celular, carteira, 
chaves e óculos;

• Tome banho e troque de roupa.

Orientações para familiares que estão isolados com seus parentes idosos
Durante a pandemia, além do contexto biológico, devem ser considerados
aspectos emocionais, sociais e relacionais no planejamento e na execução dos
cuidados aos idosos. Para prevenir o impacto à saúde e ao bem-estar e facilitar o
manejo do isolamento social dos idosos, os familiares, podem seguir tanto as
recomendações sugeridas aos idosos que moram sozinhos, quanto às dos
cuidadores domiciliares, citadas nesse capítulo, e estarem atentos, também, ao
que se segue:

• Conversem com seu familiar idoso sobre a realidade atual, reforçando que é
uma situação temporária e que esse período complicado vai passar;

• Procurem lembrá-lo sempre sobre todas as orientações para a manutenção
da sua saúde e a prevenção da infecção pelo novo Coronavírus, como as
medidas de biossegurança;

• Higienizem as mãos antes de preparar alimentos e não compartilhem
toalhas, talheres, louças e copos com a pessoa idosa;

• Incentive-o a realizar suas atividades de forma independente. Se for
necessário, a família pode ajudá-la (o), mas não façam por ela (e) o que
consegue fazer sozinha (o);

• Estejam atentos a qualquer mudança em sua funcionalidade;
• Monitorem o estado de saúde e façam a manutenção de tratamentos, bem

como a provisão dos medicamentos de uso contínuo;
• Mobilize-o e o inclua em atividades cotidianas;
• Promovam a conexão social e emocional:

• Incentivem seu pertencimento à família, reforçando seu papel e sua
importância;

• Solicitem que conte histórias antigas que lhe traga alegrias (mesmo
que a família já as conheçam);

• Peçam que ensine algo que domine, como, por exemplo, uma receita
ou um trabalho manual;

• Peçam um conselho sobre alguma decisão a tomar;
• Aproxime-o, com segurança, das crianças e adolescentes que

estiverem em casa;



• Incentive-o a entrar em contato com amigos e amigas ou familiares
distantes, utilizando tecnologias de informação e comunicação.

Ao chegarem em suas residências, os familiares devem evitar qualquer
contato com o idoso até tomarem todas as medidas de biossegurança
recomendadas pelos órgãos de saúde.

Orientações para cuidadores domiciliares de idosos na epidemia da Covid-19
Os cuidadores devem manter as recomendações de higienização das mãos

e, quando estiverem fora da casa do idoso, devem praticar, sempre que possível,
o isolamento social e todas as medidas de prevenção ao contágio. Proteja você e
sua família! No trajeto de deslocamento entre a sua casa e a do idoso, devem
utilizar sempre a máscara.

Ao chegarem no trabalho:
• Mantenham os sapatos e a roupa da rua separados e, se puderem, tomem

um banho. É importante separar uma roupa e um sapato para usarem no
seu local de trabalho;

• Guardem, em uma bolsa própria, a roupa da rua e deixe seus pertences em
um local específico da casa, preferencialmente separado da área de
convivência da pessoa idosa;

• Higienizem óculos, celular e objetos de uso pessoal que poderão ser
manuseados durante o seu turno de trabalho;

• Deem preferência para usar o cabelo preso e evitem anéis, brincos,
piercings, correntes e relógios;

• Mantenham o ambiente fresco e ventilado;
• Façam uso de máscara nas situações em que precisem ficar menos de 1,5m

de distância daqueles que cuida. O uso de máscaras cirúrgicas é
recomendado em caso de nebulização e sempre que precisarem ficar a
menos de 1 metro da pessoa idosa;

• Higienizem as mãos antes de preparar alimentos e não compartilhem
toalhas, talheres, louças e copos com a pessoa idosa;

• Se precisarem alimentar o idoso, evitem posicionar-se na sua frente;
• Caso notem que a pessoa idosa esteja muito diferente no seu estado físico

ou mental, notifiquem os responsáveis, mesmo que não sejam sintomas
relacionados ao Covid-19.

É muito importante que os cuidadores busquem uma aproximação afetiva com
os idosos que estão sob seus cuidados.

• Estimulem, se possível, telefonemas ou chamadas com vídeo para amigos e
familiares;

• Procurem ocupar o tempo de alguma forma que a pessoa idosa possa gostar;



• Incentivem a independência dos idosos e cumpram, com rigor, as estratégias
de enfrentamento da COVID-19;

• Facilitem e estimulem a pessoa idosa a se movimentar, andar pela casa, e/ou
praticar algum tipo de atividade física;

• Se possível, incentivem a participação do idoso em atividades cognitivas e
nas tarefas domésticas;

Nesse momento, evitem dar abraços e beijos na pessoa idosa. Pensem em
outras formas de demonstrarem seu afeto.

Mantenham-se sempre atualizados em relação ao novo Coronavírus. Se
apresentarem qualquer sintoma, procurem atendimento médico. Para os casos
suspeitos, a recomendação é de afastamento do trabalho, permanecendo em
isolamento domiciliar por 14 dias. Avisem, o quanto antes, os familiares
responsáveis e/ou o idoso. Cuidadores e familiares devem informar suas
condições de saúde uns aos outros, se estiverem com Covid-19.

Sugestões de filmes e livros para reflexão sobre o envelhecimento humano
Que tal aproveitar o tempo livre para assistir alguns filmes que envolvem

direta ou indiretamente as temáticas relativas ao processo de envelhecimento
humano?

Os filmes abaixo abordam temas como aposentadoria, projetos de vida,
amizade e solidariedade na terceira idade, encontro entre gerações, sentido de
vida, entre outros aspectos relevantes para o debate e a reflexão a respeito
dessa fase de vida.

Pão e tulipas - Romance Elza e Fred - Romance

Orquestra de meninos - Drama O Estranho Caso de Benjamim Button - Drama

Santiago - Documentário As cinco pessoas que você encontra no céu -

Drama

Lugares comuns - Drama Cartas para Julieta - Romance

O almoço - Comédia O amor não tira férias - Romance

Tomates verdes fritos - Romance As confissões de Schmidt - Comédia romântica

Você é tão bonito - Romance Ensina-me a viver - Comédia

Cerejeiras em flor - Drama Colcha de retalhos – Drama

Diário de uma Paixão - Romance Eternamente jovem - Drama



A Partida - Drama Alguém tem que ceder - Comédia romântica

UP: altas aventuras - Desenho/animação RED – Aposentados e Perigosos - Ação/Comédia

Envelhescência - Documentário Antes de Partir – Drama

Minhas Tardes com Margueritte - Drama O Curioso Caso de Benjamin Button – Drama

Ainda Alice - Drama E se vivêssemos todos juntos? - Comédia

O Exótico Hotel Marigold -

Comédia/Drama

A incrível história de Adaline - Drama

Temos, ainda, dicas de livros com títulos relacionados ao

envelhecimento, sugeridos pela Sociedade Brasileira de Geriatria e

Gerontologia:

● A bela velhice - Míriam Goldenberg;

● Memórias de uma envelhescente – o lado bom de envelhecer – Judith

Nogueira;

● A série napolitana - Elena Ferrante.

Divirtam-se!!!



A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM TEMPOS DE PANDEMIA

Em razão do isolamento social e do confinamento aos quais a população está 
submetida, decorrentes da pandemia do COVID-19, os órgãos de Segurança 
Pública e aqueles vinculados ao Poder Judiciário, têm observado um aumento 
significativo dos casos de violência doméstica no Distrito Federal e em outras 
Unidades Federativas, como, inclusive, já vem sendo noticiado em diferentes 
veículos de comunicação. No Brasil, estima-se que as denúncias de violência 
doméstica tenham aumentado em até 50%.
Existem algumas políticas que abarcam o tema da violência legitimadas no Brasil, 
como a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, de 
2011, dentre outras. Elas, de modo geral, estabelecem diretrizes para os planos e 
programas de combate à violência em todo o território nacional, baseadas, 
também, em convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, que 
norteiam as ações governamentais com essa finalidade.
Porém, tendo em vista o aumento expressivo dos casos de violência doméstica, 
nesse período de pandemia, novas mobilizações e campanhas de conscientização 
e orientação sobre a temática já estão sendo veiculadas, como, por exemplo, a do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT, “#Quarentena sem 
Violência”, a campanha “Mulher você não está só”, da Secretaria de Estado da 
Mulher do Distrito Federal, bem como a recém lançada “Campanha de 
Conscientização e Enfrentamento à Violência Doméstica”, promovida pelo 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do Governo Federal. 

Mas o que é violência?
A violência foi definida pela Organização Mundial da Saúde - OMS (2002) como o 
“uso intencional da força ou poder em uma forma de ameaça ou, efetivamente, 
contra si mesmo, outra pessoa ou grupo ou comunidade, que ocasiona ou tem 
grandes probabilidades de ocasionar lesão, morte, dano psíquico, alterações do 
desenvolvimento ou privações”.

E violência doméstica?
A violência doméstica é, de forma sucinta, aquela cometida por parceiros 
amorosos e, também, filhos, pais, sogros e outros parentes, agregados ou pessoas 
que vivam na mesma casa.

Quais os grupos mais afetados? 
Em sua maioria, a violência doméstica acontece contra mulheres, crianças, 
adolescentes, idosos, bem como pessoas com deficiências. Para esses grupos, já;



As mulheres, historicamente, têm sido vítimas frequentes de violência no
ambiente doméstico ou familiar. A Lei n.º 11.340/2006, conhecida como Lei Maria
da Penha, que, posteriormente, recebeu alterações com a Lei n.º 13.772/2018,
criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e
estabelece medidas de assistência e proteção, sendo, atualmente, a principal
ferramenta legal de enfrentamento à violência contra as mulheres no Brasil.
Já é de amplo conhecimento, também, que o ambiente em que a criança mais
vivencia violência é em sua própria casa. O Estatuto da Criança e do Adolescente -
ECA, Lei n.º 8.069/1990, bem como a Lei n.º 13010/2014, a qual fez alterações
nesse Estatuto, estabelecem, dentre outras coisas, que a criança e o adolescente
têm o direito de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de
tratamento cruel ou degradante.

O Estatuto do Idoso, fundamentado na Lei n.º 10.741/2003 descreve, por
sua vez, em seu Art. 4.º que: “Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de
negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos
seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei”. Segundo a OMS
(2020), há a estimativa de que um entre seis idosos no mundo é submetido a
alguma forma de violência.

Há ainda a Lei n.º 13.146/2015 que institui a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a qual também
ressalta que a pessoa com deficiência deverá ser protegida de toda forma de
violência, dentre outras coisas.

Salienta-se, ainda, que populações as quais são habitualmente
discriminadas, ou têm limitações no acesso aos serviços de saúde ou outros
direitos, como minorias e migrantes, dentre outras, também se tornam muito
vulneráveis à violência doméstica.

Violência doméstica é só agressão física?
Violência doméstica não é só agressão física! A OMS salienta que a

violência pode ser de natureza física, sexual, psicológica, em forma de privação ou
abandono. Observa-se, ainda, que os tipos de violência recebem outras
classificações e explicações distintas, conforme a vítima que a sofre e/ou o
ordenamento jurídico considerado.

A Lei Maria da Penha e a Lei n.º 13.772/2018 preveem cinco tipos de
violência doméstica e familiar contra as mulheres, citados aqui de forma
resumida:

Violência física: qualquer ação que ofenda a integridade ou a saúde do corpo.
Exemplos: bater, apertar, sacudir.

Violência psicológica: qualquer ação que cause dano emocional e diminuição da
autoestima, que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise
a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões,
mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento,



vigilância constante, perseguição costumaz, insulto, chantagem, violação de sua
intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou
qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e à
autodeterminação. Exemplos: xingar, impedir que trabalhe, humilhar.

Violência sexual: qualquer ação que force a mulher a fazer, manter ou presenciar
ato sexual sem que ela queira, por meio de força, ameaça ou constrangimento
físico ou moral. Exemplos: obrigar a fazer sexo com outras pessoas, forçar a ver
imagens pornográficas.

Violência patrimonial: qualquer ação que envolva retirar o dinheiro conquistado
pela mulher com seu próprio trabalho, assim como destruir qualquer patrimônio,
bem pessoal ou instrumento profissional. Exemplos: queimar fotos ou
documentos pessoais, destruir material profissional para impedir que a mulher
trabalhe.

Violência moral: qualquer ação que desonre a mulher diante da sociedade com
mentiras ou ofensas. É também acusá-la publicamente de ter praticado crime.
Exemplos: xingar diante dos amigos, falar coisas que não são verdades sobre ela
para os outros.

Quando se trata de crianças e adolescentes, o ECA traz em seu texto o
repúdio e combate a “todas as formas de violência”, “violência de qualquer
natureza”, bem como a expressão “sem castigos físicos ou de tratamento cruel ou
degradante”. No entendimento da lei, castigo físico é a ação de natureza
disciplinar ou punitiva aplicada com uso da força física sobre a criança ou o
adolescente, a qual resulte em sofrimento físico ou lesão. Já o tratamento cruel
ou degradante é a conduta que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize.
Além disso, no contexto da saúde, vale destacar que o Relatório Mundial sobre a
Prevenção da Violência, de 2014, ressaltou a filiação da negligência ao escopo das
violências.

No § 1.º do seu artigo 19, o Estatuto do Idoso, por sua vez, enfatiza: “Para
os efeitos desta Lei, considera-se violência contra o idoso qualquer ação ou
omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou
sofrimento físico ou psicológico. ”

O artigo 5° do Estatuto da Pessoa com Deficiência, evidencia que: “A pessoa
com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou
degradante. ”

Vê-se, então, que muitas atitudes as quais possam parecer inofensivas ou
fazer parte de práticas culturalmente aceitas por muitos, podem ser consideradas
manifestações de violência e acontecerem dentro de nossos lares ou, muito
próximo de nós, em nossas comunidades.



E com a pandemia?
Em contexto de confinamento pela pandemia, são crescentes as tensões

provocadas pelo isolamento forçado, o estresse, a irritabilidade advinda das
incertezas, medos e preocupações de contaminação, as dificuldades em suprir
necessidades básicas como alimento, lazer e saúde. As crianças não podem ir às
escolas, muitos trabalhadores não podem ir para seus empregos ou têm que criar
estratégias para trabalhar de casa, mesmo sem recursos. Noal et. al (2020)
também consideram que “o aumento do uso abusivo de álcool e outras drogas no
ambiente familiar tende a aumentar a probabilidade de ocorrer violência, pois a
capacidade de contenção dos próprios atos pode encontrar-se reduzida”. Sendo
assim, as rotinas e expectativas de todos, claro que em intensidades e realidades
diferentes entre as famílias, foram alteradas. Todas essas realidades supracitadas
são fatores que podem contribuir no ciclo da violência doméstica ou despertar
uma primeira ocorrência de ação violenta.

Vale considerar que a própria redação da Lei Maria da Penha, por exemplo,
estabelece, como fator de risco para a violência doméstica, dentre outros, o
isolamento social. Estar 24 horas por dia “trancado” com seu agressor,
certamente aumenta as chances da violência ocorrer, não só com as mulheres,
mas direcionada a qualquer pessoa da residência.

O que fazer quando sofro violência ou tenho conhecimento de que ela está
ocorrendo?
DENUNCIE! Entender a violência como normal é violar sua própria condição
humana! Ser violentado (a) não é normal! Não aceite dar continuidade a isso!
É também importante estabelecer empatia com a dor do outro e entender que
todos estamos sujeitos a vivenciar algo parecido. Você gostaria de ser acolhido e
ter apoio se a violência fosse contra você? Independentemente de seu gênero,
raça, cor, idade, condição física ou de saúde? Mitos como “em briga de marido e
mulher não se mete a colher” precisam ser quebrados! Se você ouve sua vizinha
apanhando do companheiro, por exemplo, e denuncia, você pode estar
impedindo que um feminicídio aconteça!

Para quem denunciar? Quem pode me fornecer mais orientações?
Estão disponíveis, no Brasil, diversos órgãos e entidades para acolhimento de
denúncias e também que fornecem orientações em casos de violência doméstica.
Destacam-se, abaixo, aqueles que podem ser acessados no Distrito Federal e uma
breve explicação sobre eles:

Disque 100 - Direitos Humanos
De qualquer parte do Brasil. Ligação gratuita, anônima e com atendimento 24
horas, todos os dias da semana. Esse número é da Secretaria de Direitos Humanos
do Governo Federal. Recebe denúncias de forma rápida e anônima e encaminha o
assunto aos órgãos competentes no município de origem da vítima.



Disque 180 - Central de Atendimento à Mulher
O 180 é um canal direto de orientação sobre direitos e serviços públicos para as
mulheres de todo o Brasil, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Também há o aplicativo para celular chamado CLIQUE 180.

Disque 190 - Polícia Militar do DF
É o telefone da Polícia Militar que deve ser acionado em casos de necessidade
imediata ou socorro rápido. O 190 está disponível de forma gratuita em todo o
território nacional.

Disque 197 (opção 0) - Polícia Civil do DF
É o contato telefônico da Polícia Civil do Distrito Federal. Por ele podem ser
oferecidas denúncias, dentre outras, de violência contra a mulher, violência
contra criança e adolescente e violência contra idoso. Além do telefone 197, pode
ser realizada a denúncia on-line (pelo sítio:
https://www.pcdf.df.gov.br/institucional/7266/197-denuncia-online, o e-mail:
denuncia197@pcdf.df.gov.br ou o WhatsApp (61) 98626-1197).

Disque 156 (opção 6 - Mulher)
É um canal de atendimento, vinculado à Secretaria da Mulher do GDF, com o
objetivo de prestar informações para as mulheres que se encontram em situação
de violência, oferecendo instrumentos para auxiliar e solucionar dúvidas e
informar locais de atendimento, facilitando e as encorajando a buscarem ajuda ou
a denunciarem situações de violação de direito.

Conselhos Tutelares
Os Conselhos Tutelares recebem qualquer denúncia de violação de direitos de
crianças e adolescentes, como falta de frequência na escola, situações de maus-
tratos e violência (física, psicológica e sexual). Trabalham em parceria e de forma
integrada com diversos órgãos, dentre eles o Ministério Público e organizações da
sociedade civil.
O sítio
http://conselhotutelar.sejus.df.gov.br/wp-conteudo//uploads/2020/05/Lista-de
endere%C3%A7os1.pdf contém os endereços e telefones de todas as unidades
de Conselhos Tutelares do DF.

https://www.pcdf.df.gov.br/institucional/7266/197-denuncia-online
https://www.pcdf.df.gov.br/institucional/7266/197-denuncia-onlinemailto:denuncia197@pcdf.df.gov.br
http://conselhotutelar.sejus.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/05/Lista-de%20endere%C3%A7os1.pdf


Conheça alguns programas e serviços de apoio aos envolvidos em 
casos de violência doméstica no DF:

Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal
A Secretaria da Mulher conta com os Núcleos de Atendimento às Famílias e 

aos Autores de Violência Doméstica – NAFAVD, os quais são unidades de 
atendimento que realizam acompanhamento interdisciplinar com homens e 
mulheres envolvidos/as em situações de violência doméstica e familiar contra 
mulheres, tipificadas pela Lei Maria da Penha.

A Secretaria dispõe, também, dos Centros Especializados de Atendimento à 
Mulher – CEAM, os quais ofertam acolhimento e acompanhamento 
interdisciplinar (social, psicológico, pedagógico e de orientação jurídica) às 
mulheres em situação de violência de gênero. 

Conta, ainda, com a Casa Abrigo, a qual realiza acolhimento institucional 
para mulheres vítimas de violência doméstica, familiar ou nas relações íntimas de 
afeto com risco de morte, bem como de seus dependentes.
As relações de todos os NAFAVD e CEAM disponíveis no DF, bem como 
informações sobre a Casa Abrigo e demais serviços oferecidos pela Secretaria da 
Mulher podem ser acessadas no sítio: 
http://www.mulher.df.gov.br/category/carta-de-servicos/.

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do DF 
A SEDES possui, em sua estrutura, os CREAS - Centros de Referência 

Especializados em Assistência Social, dispostos em diversas Regiões 
Administrativas do DF, que ofertam serviço especializado de proteção e 
atendimento às famílias e indivíduos (crianças, adolescentes, jovens, adultos, 
idosos, mulheres) em situações de ameaça ou violação de direitos, tais como: 
violência física, psicológica, sexual, tráfico de pessoas, situação de rua, de risco 
pessoal e social associados ao uso de drogas, dentre outras. O endereço e a região 
de atendimento de todos os CREAS do DF podem ser visualizados no sítio: 
http://www.sedes.df.gov.br/protecao-e-atendimento-especializado/.

A SEDES dispõe, também, do apoio de uma Rede Complementar, a qual é 
formada de Organizações da Sociedade Civil que possuem Termo de Colaboração 
com a Secretaria para a execução de serviços socioassistenciais, da Política Pública 
de Assistência Social, do Sistema único de Assistência Social – SUAS. Dentre esses, 
há os serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Maiores informações 
sobre a Rede Complementar estão no sitio: http://www.sedes.df.gov.br/rede-
complementar/.

http://www.mulher.df.gov.br/category/carta-de-servicos/
http://www.sedes.df.gov.br/protecao-e-atendimento-especializado/
http://www.sedes.df.gov.br/rede-complementar/


Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
O TJDFT, reuniu informações sobre a Rede de Proteção às mulheres do

Distrito Federal, as quais estão disponíveis no sítio:
https://www.tjdft.jus.br/informacoes/cidadania/centro-judiciario-mulher/o-
nucleo-judiciario -da-mulher/rede-de-protecao-a-mulher/rede-protecao-as-
mulheres.

O Tribunal conta, ainda, com um projeto inovador: o “Grupo Reflexivo de
Homens”, o qual teve início em abril de 2016. A iniciativa está amparada pela Lei
Maria da Penha, que recomenda a criação de espaços de “educação” e de
“reabilitação” para os autores de violência contra a mulher. A ressocialização dos
agressores é fundamental para romper o ciclo da violência.

Há, também, a Central Judicial do Idoso, dentre outras frentes de trabalho
do órgão do Judiciário, que é um serviço interdisciplinar, destinado à pessoa idosa
do Distrito Federal que tenha seus direitos ameaçados ou violados e que
necessite de orientação e atendimento na esfera da Justiça.

Por fim...
O tema da violência doméstica pode e deve, ainda, ser discutido quando

essa Pandemia passar, sempre. Infelizmente, como foi dito, a violência é um
fenômeno multicausal e deve sempre receber atenção. Entendemos que não há
saúde, sem saúde mental. Certamente, não há saúde mental em meio a um ciclo
de violência.

https://www.tjdft.jus.br/informacoes/cidadania/centro-judiciario-mulher/o-nucleo-judiciario-da-mulher/rede-de-protecao-a-mulher/rede-protecao-as-mulheres
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm


3 Saúde Mental e Trabalho
durante a pandemia de Covid-19

TELETRABALHO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

Teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho em home office são termos
sinônimos utilizados para definir uma nova forma de organização do trabalho,
exercida à distância, de forma autônoma e executada com o uso de ferramentas
tecnológicas e de informação capazes de assegurar um contato direto entre o
trabalhador e o empregador.

O regime de teletrabalho já estava sendo desenhado pelas organizações
do trabalho no mundo e no Brasil, no entanto, com a pandemia da COVID-19,
essa configuração passou a ser uma das medidas de enfrentamento do Novo
Coronavírus, pois colabora para um contexto de não aglomeração de pessoas,
isolamento social e menor circulação do vírus. Com a Medida Provisória
927/2020, publicada em 22 de março de 2020, que trata de questões
trabalhistas para o enfrentamento da emergência de saúde pública, o
teletrabalho tornou-se um dos regimes de trabalho adotado pelas organizações
públicas e privadas.

Quais são as vantagens do teletrabalho?
Nos últimos anos, o desenvolvimento das tecnologias da informação e da
comunicação (TICs) favoreceu novos processos de trabalho, em que a presença
física do trabalhador na instituição não é necessária para o desempenho laboral,
isto é, as atribuições podem ser cumpridas mesmo à distância. Essa
reorganização permite:

Para o trabalhador:

• Variedade de locais onde o trabalho pode ser desenvolvido;
• Maior autonomia para organizar tarefas;
• Gerenciamento por objetivos;
• Flexibilidade de horários e no ritmo de produção;
• Melhor gerenciamento do tempo entre ocupação laboral e exigências

individuais e familiares;
• Possibilidade de maior concentração nas atividades de trabalho;
• Maior convívio familiar;
• Redução de gastos financeiros pessoais;
• Refeições em casa; 
• Privacidade e liberdade;
• Redução do tempo e do estresse com deslocamento;
• Segurança.



Para as organizações:

• Redução de custos operacionais;
• Maior produtividade e qualidade do trabalho;
• Menor índice de absenteísmo;
• Inclusão de pessoas com deficiência.

De acordo com o manual de orientações para o teletrabalho (TRT, 7ª
Região, 2019), quando um profissional tem o perfil e o ambiente adequados para
o trabalho remoto, este pode ter diversos benefícios em sua qualidade de vida.
Com maior flexibilidade para administrar sua rotina, pode destinar mais tempo às
atividades físicas, para o preparo de refeições de forma mais adequada e
equilibrada, ao convívio com a família, bem como para regular o seu ciclo de sono.
Essas mudanças, além de reduzir o estresse e melhorar a cognição, podem
estabilizar o humor e aumentar a sensação de bem-estar.

E as desvantagens?
Nesse momento de pandemia, sabe-se que muitos profissionais precisaram

iniciar o teletrabalho em uma situação emergencial, sem o devido planejamento.
Em razão disso, não puderam reunir as condições necessárias para o bom
desenvolvimento de suas atividades, como recursos tecnológicos e mobiliário
ergonômico, por exemplo, além de não terem tido a oportunidade de passarem
por capacitação para a nova atuação.

Outra dificuldade observada nas organizações, incluindo os órgãos públicos,
é que nem todas as instituições ou todos os profissionais puderam optar por esse
regime de trabalho. Sendo assim, pode ocorrer a percepção de falta de isonomia
entre os profissionais e consequentes conflitos entre as instituições.

Uma categoria que precisou se reinventar foi a dos professores. Sabe-se
que o boom do e-learning tornou possível a aprendizagem à distância, mas nem
todos os profissionais da área tiveram capacitação para utilizar as ferramentas e
meios necessários para um bom ensino nessa modalidade.

O teletrabalho, de modo geral, exige aptidões especiais dos trabalhadores e
das instituições, sendo necessário articular o processo de comunicação com o uso
dos meios de informação disponíveis, uma vez que o teletrabalhador precisa de
equipamentos especiais para realizar suas tarefas (MENDES et. al.).
Além dessas condições bem peculiares desse momento que estamos vivendo, a
literatura tem apontado outras desvantagens inerentes ao teletrabalho, dentre
elas:
Para o trabalhador:

• Conflito entre trabalho e vida familiar;
• Dificuldade de desenvolvimento, de motivação e organizacionais;
• Isolamento social, profissional e político;
• Tecnologia falha ou precarização da carga de trabalho;

https://www.iberdrola.com/talentos/educacao-a-distancia-e-presencial-diferencas


• Falta de infraestrutura;
• Possíveis problemas ergonômicos em razão de condições inadequadas de

trabalho;
• Falta de treinamento específico;
• Custos de equipamentos;
• Erros de seleção de tarefa;
• Percepção de perda de status;
• Impactos na saúde mental;
• Aumento do custo de água e luz no atual local de trabalho;
• Dificuldade de controle e distração com atividades domiciliares;
• Receio de má avaliação e cobrança;
• Dificuldades de promoção na carreira;
• Falta de reconhecimento dos colegas de trabalho e de supervisão;
• Desrespeito a aspectos da regulamentação do trabalho, tais como licença

médica, férias, dentre outros;
• Aumento na jornada laboral decorrente da própria flexibilidade de trabalho.

• Obstáculos quanto à segurança da informação;
• Problemas com infraestrutura tecnológica;
• Dificuldades na comunicação interna e imediata;
• Desafios na reorganização das práticas de gestão de pessoas;
• Reelaboração de benefícios, gratificações, auxílios, entre outros.

Vale ressaltar que cada profissional tem uma realidade. Alguns moram
sozinhos, não têm com quem dividir o computador ou a quem dar atenção.
Outros precisam conscientizar a família da necessidade de cooperação para que o
trabalho realizado de casa seja realmente produtivo. Deve-se levar em
consideração, que, na pandemia da COVID-19, as crianças estão sem a
possibilidade de irem à escola ou frequentarem creches, o que potencializa para
os pais as dificuldades em manter o foco nas atividades laborais, em detrimento
de suas demandas, das tarefas domésticas e de outras necessidades impostas por
elas. A sobreposição entre as tarefas domésticas ou familiares e as rotinas
laborais é um dos principais riscos psicossociais a que o teletrabalhador se expõe.
Além disso, muitas crianças, adolescentes e jovens adultos, que estão em
isolamento, em razão do ensino à distância, necessitam compartilhar os
equipamentos eletrônicos e a internet com seus pais, responsáveis ou familiares,
o que tende, ainda mais, a limitar os recursos de quem está desenvolvendo o
trabalho em casa nesse período.

Teletrabalho e saúde mental
O trabalho tende a ser um fator de proteção à nossa saúde mental. Mas,

será que essa nova forma de organização do trabalho, que requer readaptação e
altera totalmente a maneira pela qual realizamos nossas tarefas pode gerar
impactos no nosso bem-estar psicológico?



Segundo Sakuda e Vasconcelos (2005), um dos desafios do novo trabalho
tecnológico a domicílio é separar as dimensões do trabalho e da sua vida privada.
O teletrabalho pode, também, aumentar a propensão a sentimentos subjetivos de
isolamento social. Para algumas pessoas, a maior rede de relacionamentos sociais
está em seus colegas de trabalho, sendo muito prejudicial o rompimento do
vínculo diário, principalmente se este ocorrer de forma abrupta. Isso pode
provocar sentimento de solidão e desamparo, pois a rede socioafetiva do
tetrabalhador pode ficar comprometida.

Além disso, outro fator importante refere-se a sintomas de ansiedade, os
quais podem surgir diante das demandas laborais e possíveis dificuldades para a
aquisição e manejo de dispositivos tecnológicos necessários para o bom
desempenho laboral.

As dificuldades na conciliação das demandas domésticas e as advindas do
teletrabalho, a responsabilização integral do trabalhador pela organização dos
recursos indispensáveis para o cumprimento de suas tarefas e a má gestão dos
tempos de pausa, lazer e convívio familiar e com amigos, mesmo que
virtualmente, podem gerar irritabilidade, compulsão, agressividade, tristeza,
exaustão, entre outros sinais e sintomas.

As unidades de saúde do trabalhador precisam ficar atentas aos prejuízos à
saúde mental que podem ser provocados, caso o teletrabalho não seja
desenvolvido em uma perspectiva de responsabilidade compartilhada. Sendo
assim, é importante que estratégias de enfrentamento aos estressores sejam
construídas por todos os envolvidos nessa nova configuração.

Dicas para lidar com o teletrabalho:
Como foi visto, a adaptação ao trabalho remoto não é uma tarefa fácil.

Apesar de parecer simples, pode promover importantes desafios para o
teletrabalhador. Para readequar suas atividades profissionais ao home office,
seguem algumas sugestões:

• Crie um espaço organizado e confortável para trabalhar;
• Procure manter a ergonomia;
• Respeite sua rotina de horário de trabalho, mesmo em casa;
• Seja disciplinado;
• Evite distrações durante o expediente;
• Procure separar, dentro do possível, o lazer e as tarefas domésticas das

obrigações profissionais;
• Crie uma lista de tarefas para ser mais produtivo;
• Faça pausas: paradas estratégicas são ótimas para relaxar e/ou para fazer um

alongamento;
• Mantenha contato com os colegas de trabalho para evitar o isolamento;
• Durante a quarentena, evite trabalhar aos finais de semana;



• Converse com seus familiares sobre as suas necessidades e os limites que
devem ser respeitados sobre a utilização do ambiente e outras regras de
convivência;

• Finalize o expediente;
• Não se cobre tanto ao trabalhar de casa. Lembre-se que não é um concurso

de produtividade. Leve em conta a razoabilidade quando avaliar seu
desempenho na qualidade de teletrabalhador.

É importante considerar que não existe uma receita pronta para uma
adaptação saudável ao teletrabalho, sobretudo, nesse momento, em que se
tornou imperativo para muitos trabalhadores como medida de segurança diante
da pandemia da COVID-19. Portanto, observe sua realidade e procure desenvolver
mecanismos que possam facilitar o teletrabalho, conforme as condições concretas
sob as quais você precisa desempenhar suas atividades laborais. Questões
ergonômicas são relevantes, mas é necessário cultivar as relações
socioprofissionais, práticas de gestão técnicas, éticas e humanas, bem como o
respeito aos direitos adquiridos no campo da saúde do trabalhador.

Esteja atenta (o) aos seus sentimentos. Emoções negativas como medo,
desesperança, raiva, solidão, bem como sintomas de ansiedade, depressão e
estresse podem ser classificados como “normais diante de uma situação anormal”
(Noal et al, 2020). No entanto, se essas reações forem persistentes, fora de seu
controle, estiverem causando sofrimento e interferindo em suas atividades diárias
é preciso buscar ajuda especializada.

ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
DURANTE PANDEMIA

Diante do contexto de pressão psicológica que impacta nossa saúde mental
e bem-estar, alguns profissionais não podem usufruir da possibilidade de
afastamento de seu ambiente de trabalho, pois integram a equipe de
trabalhadores dos chamados serviços essenciais em época de pandemia. Dentre
eles, ressaltamos os profissionais de saúde, expostos na linha de frente do
atendimento aos pacientes infectados, muitas vezes responsáveis por soluções e
estratégias para essa crise. Esses profissionais, que atuam em postos de saúde,
hospitais e clínicas, permanecem em contato direto com os casos suspeitos,
tratam os confirmados e têm que orientar as demais pessoas a permanecerem
em casa, enquanto eles próprios precisam ficar em seus postos de trabalho.

Alguns trabalhadores de saúde podem enfrentar rejeição pela família ou
comunidade em razão do estigma ou medo, o que pode tornar a situação ainda
mais difícil. Há relatos, inclusive, de que, em algumas localidades do Brasil,
médicos e enfermeiros, por exemplo, têm evitado voltar para casa para não
infectarem pessoas da família, principalmente do grupo de risco, e que, para isso,
precisam dormir em hotéis ou pousadas. Há, ainda, profissionais que
levaram familiares para a casa de outro parente para protegê-los.



Vamos conversar sobre as emoções?

Experiências de perdas, estresse e ansiedade já fazem parte do cenário de
atuação dos profissionais de saúde. No entanto, o contexto de pandemia tem nos
trazido um estado frequente de alerta, uma sensação de apreensão, de dúvidas,
de falta de controle, além de um sentimento de impotência diante do inimigo
invisível. Sendo assim, as dificuldades e pressões, que já são inerentes a essas
profissões e recorrentes para esses trabalhadores, tornam-se ainda mais
presentes em um contexto pandêmico.

Gregio et. al (2015) ressaltam que há uma tendência a se negligenciar o
impacto de incidentes nos profissionais de saúde envolvidos em emergências,
seja porque se pensa que estejam preparados física e emocionalmente para
realizar as tarefas que lhe são exigidas, seja porque não existe a percepção de que
também estão expostos nesses cenários.

Costa (2020) cita, também, outros fatores de risco relacionados ao
sofrimento psíquico dos profissionais de saúde durante a pandemia, tais como
medidas de biossegurança estritas, restrição física de movimentação pelos
equipamentos de proteção individual, aumento de demanda de trabalho e
necessidade de atualização constante quanto às melhores práticas no tratamento
da doença.

É bom lembramos que nem todos os problemas psicológicos e sociais que
estamos vivenciando são qualificados como doença. As reações psíquicas são
consideradas normais, pois além de estarmos em momento de enfrentamento, o
desconhecido provoca a necessidade de adaptação.

Quais as reações esperadas frente uma pandemia?

Emocionais:
Medo de:
• Adoecer e morrer;
• Perder pessoas queridas;
• Ser estigmatizado e excluído socialmente;
• Ser separado de entes queridos devido ao regime de quarentena;
• Perder os meios de subsistência e não receber auxílios financeiros;
• Transmitir o vírus a outras pessoas e familiares.

Sensação recorrente de:
• Impotência perante os acontecimentos;
• Irritabilidade;
• Raiva;
• Angústia;
• Solidão
• Tristeza.



Comportamentais
• Alterações ou distúrbios do apetite e do sono;
• Conflitos interpessoais;
• Aumento da violência doméstica e da violência direcionada aos profissionais

de saúde;
• Atos compulsivos desencadeados por pensamentos obsessivos;
• Letargia ou agitação;
• Ataques de pânico;
• Pensamentos recorrentes sobre a pandemia, sobre a saúde da nossa família e

sobre a morte e o morrer.

Transtornos Psíquicos
De efeitos imediatos - aumentam de acordo com as características das perdas e
de outros fatores de vulnerabilidade.
Episódios depressivos;
Reações de estresse agudo de tipo transitório;
Crises ou agravamento do transtorno de ansiedade.

De efeitos tardios - podem vir a desencadear uma patologia a médio ou longo
prazo, caso não haja uma intervenção qualificada.
Luto patológico;
Depressão;
Transtornos de adaptação;
Manifestações de estresse pós-traumático;
Abuso do álcool e/ou de outras substâncias psicoativas;
Transtornos psicossomáticos.

Como podemos observar, é natural sentirmos tristeza, angústia,
preocupação, confusão, medo ou raiva durante esse período. O estresse e os
sentimentos a ele associados não são, de forma alguma, um reflexo de que não
somos capazes de realizar nosso trabalho. No entanto, devemos estar atentos
quando essas reações psicossociais esperadas se tornam sintomáticas. A OMS
destaca que, para quem trabalha na área de saúde, cuidar do estresse em
momentos de epidemia como o atual é tão importante quanto cuidar dos outros
aspectos de saúde.

Quando procurar ajuda especializada?

Dados apontam um aumento da incidência de transtornos psíquicos em
casos de epidemia de grande magnitude. Estima-se que entre um terço e metade
da população exposta pode vir a sofrer alguma manifestação psicopatológica,
caso não seja feita nenhuma intervenção de cuidado específico para as reações e
sintomas manifestados.



Observe seus sintomas e/ou comportamentos. Sofrimento intenso, prejuízo
no funcionamento social e habitual, dificuldades significativas na vida familiar,
social ou no trabalho, sintomas persistentes, problemas como alcoolismo ou
outras dependências e complicações associadas, como conduta suicida, requerem
atenção especializada. Psicólogos da Gerência de Saúde Mental em Preventiva
(GESM), vinculada à Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho (Subsaúde)
e à Secretaria Executiva de Qualidade de Vida (Sequali), da Secretaria de Estado
de Economia do Distrito Federal (SEEC), estão atendendo, na modalidade de
plantão psicológico, os servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito
Federal. A solicitação do atendimento deverá ser realizada pelo e-mail
plantao.saudemental@economia.df.gov.br.

Estratégias de cuidado psíquicos em situações de pandemia

Promova o autocuidado

• Mantenha uma rotina de sono;
• Procure se hidratar e se alimentar de forma saudável;
• Faça exercícios regularmente;
• Evite o uso do tabaco, álcool ou outras drogas para lidar com as

emoções;
• Realize atividades que você goste e que promovam tranquilidade;
• Retome estratégias e ferramentas de cuidado que tenha usado em

momentos de crise ou sofrimento.
• Reconheça e acolha os seus receios e medos. Converse com pessoas de

confiança;
• Mantenha ativa a rede sociafetiva, estabelecendo contato, mesmo que

virtual, com familiares, amigos e colega;
• Estimule o resgate de experiências e habilidades usadas em tempos

difíceis do passado para gerencias as emoções durante a pandemia;
• Invista em exercícios, ações ou outros mecanismos que o auxiliem,

tanto na redução do nível de estresse agudo, quando na promoção do
pensamento no momento presente(meditação, exercícios de respiração
e leitura);

• Esteja atenta (o) à quantidade e à qualidade da informação que você
acessa; separe horários específicos para assistir, ler ou ouvir as notícias
que possam lhe trazer angústia e tome cuidado com as informações
falsas;

• Busque fontes confiáveis de informação como o site da Organização
Mundial da Saúde (https://www.paho.org/bra/covid19/) e do
Ministério da Saúde (https://coronavirus.saude.gov.br/).

mailto:plantao.saudemental@economia.df.gov.br
https://www.paho.org/bra/covid19/
https://coronavirus.saude.gov.br/


Nos casos de trabalho presencial:

• Fique atento (a) às suas necessidades básicas;
• Garanta pausas sistemáticas durante o trabalho (se possível em um local

calmo e relaxante) e entre os turnos;
• Compartilhe ações e estratégias de cuidado e solidariedade, a fim de

aumentar a sensação de pertença e conforto social;
• Caso seja estigmatizado (a) por medo de contágio, compreenda que não é

pessoal, mas fruto do medo e do estresse causado pela pandemia;
• Busque colegas de trabalho e supervisores que possam compartilhar das

mesmas dificuldades, buscando soluções compartilhadas;
• Aplique os protocolos de biossegurança para evitar o contágio;
• Caso apresente sintomas da COVID-19, procure assistência imediatamente,

comunique à chefia direta e inicie quarentena, considerando todas as
medidas necessárias para a sua proteção e daqueles que estiverem com você;

• Se for necessário permanecer longe de sua casa, em local específico para
evitar a propagação do novo Coronavírus, lembre-se de manter contato
virtual frequente com sua família e amigos;

• Fique atento aos projetos institucionais de apoio especializado, como
psicoterapia on-line e outros que configuram a manutenção da sua saúde
integral;

• Procure fazer testes para COVID-19, com periodicidade definida pelo setor no
qual atua.

Procure ajuda de um profissional de saúde quando as estratégias utilizadas não
estiverem sendo suficientes para sua estabilização emocional.



SAÚDE MENTAL E TRABALHO

Em nossa sociedade, o trabalho ocupa um lugar de destaque na vida das 
pessoas, pois, além de ser uma fonte de subsistência pessoal e familiar, ainda, de 
posição social, é um elemento central na constituição da nossa identidade e do 
nosso modo de vida. 

De maneira geral, passamos mais tempo em nosso ambiente de trabalho do 
que em nossa própria residência. O trabalho tende a regular o nosso tempo e o 
nosso convívio familiar. Há pessoas que o definem como a sua segunda casa e 
alguns colegas, por vezes, o avaliam como uma extensão da família, pois o 
trabalho possibilita o estabelecimento de vínculos sociais. É, também, fator de 
desenvolvimento humano e pode contribuir para a saúde mental.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), não existe uma definição única 
de saúde mental, pois diferenças culturais, julgamentos subjetivos e diferentes 
teorias afetam o modo como ela é definida. A saúde mental está relacionada à 
forma como percebemos o nosso potencial, respeitamos nossos limites e 
dificuldades, demonstramos capacidade para lidar com o estresse diário, 
trabalhamos de forma produtiva e contribuímos para a sociedade. A maneira com 
a qual lidamos com nossas emoções é um dos fatores que determinam a nossa 
saúde mental. Portanto, a saúde mental implica muito mais que a ausência de 
doenças mentais. Está relacionada ao equilíbrio possível diante dos estressores 
que se apresentam ao longo do curso de vida.

Como o trabalho influencia a saúde mental?

De acordo com Dejours, citado por Merlo (2014), o trabalho pode 
constituir-se em fonte de prazer e de desenvolvimento psicossocial, mas pode, 
também, gerar sofrimento e adoecimento. 

O manual de procedimentos para os serviços de saúde, denominado 
Doenças relacionadas ao Trabalho, do Ministério da Saúde e da Organização Pan-
Americana da Saúde destaca que:
“ [...] a contribuição do trabalho para as alterações da saúde mental das pessoas 
dá-se a partir de ampla gama de aspectos: desde fatores pontuais, como a 
exposição à determinado agente tóxico, até a complexa articulação de fatores 
relativos à organização do trabalho, como a divisão e parcelamento das tarefas, 
as políticas de gerenciamento das pessoas e a estrutura hierárquica 
organizacional. Os transtornos mentais e do comportamento relacionados ao 
trabalho resultam, assim, não de fatores isolados, mas de contextos de trabalho 
em interação com o corpo e aparato psíquico dos trabalhadores. As ações 
implicadas no ato de trabalhar podem atingir o corpo dos trabalhadores, 
produzindo disfunções e lesões biológicas, mas também reações psíquicas às 
situações de trabalho patogênicas, além de poderem desencadear processos 
psicopatológicos especificamente relacionados às condições do trabalho 
desempenhado pelo trabalhador”.



As principais manifestações apresentadas pelos trabalhadores são: 
• Doenças osteomusculares e cardiovasculares;
• Distúrbios do sono e do apetite;
• Afecções dermatológicas;
• Distúrbios digestivos;
• Uso regular de álcool, maconha ou tranquilizantes;
• Tristeza;
• Isolamento social;
• Irritabilidade aumentada;
• Dificuldades de concentração, de memória e na tomada de decisões;
• Depressão;
• Ansiedade;
• Fobias;
• Síndrome do pânico;
• Reação ao estresse.

Dentre os fatores organizacionais que podem impactar a organização psíquica dos 
trabalhadores estão:
As condições de trabalho

• Ambientes físico, químico e biológico;
• Condições de higiene e de segurança;
• Características antropométricas do posto de trabalho (adequação dos 

postos de trabalho em relação ao trabalhador).

A organização do trabalho
• Prescrição do trabalho;
• Divisão das tarefas; 
• Políticas de gestão das pessoas;
• Estrutura hierárquica organizacional.

As relações socioprofissionais
• Interações hierárquicas;
• Interações coletivas entre membros da equipe de trabalho e membros 

de outros grupos;
• Interações externas com usuários, consumidores, fornecedores.

Vale ressaltar que o absenteísmo atual tem como uma das causas
prevalentes em muitos países, inclusive, no Brasil, o adoecimento psicológico.
Entre os principais transtornos mentais e comportamentais geradores de
afastamento do trabalho estão: depressão, ansiedade, estresse e dependência
química. Essa realidade apresenta impacto significativo nas áreas econômica e
social e torna indispensável o investimento em intervenções de prevenção e
promoção à saúde mental no trabalho.



A maneira pela qual os trabalhadores vivenciam as condições, a
organização do trabalho e as relações socioprofissionais determinam o “custo
humano do trabalho”, ou seja, o dispêndio físico, cognitivo e afetivo, individual ou
coletivo, que são utilizados perante as contradições existentes no contexto
laboral.

A organização do trabalho deve buscar identificar, reconhecer e analisar as
variáveis relacionadas ao sofrimento no trabalho e atuar preventivamente, de
modo efetivo, e não assistencialista.

Fatores de risco relacionados ao adoecimento no trabalho

• Rigidez da organização do trabalho;
• Ausência de oportunidade, de reconhecimento e de crescimento profissional;
• Discrepância entre o trabalho prescrito e o trabalho real;
• Distribuição desigual das tarefas (“sobrecarga” ou ausência de tarefas);
• Sentimento de injustiça.

Segundo Mendes e Araújo (2012), a análise da organização do trabalho permite o
acesso aos processos de subjetivação, às vivências de prazer e de sofrimento, às
patologias e à avaliação da saúde-adoecimento dos trabalhadores.
Entre os principais sintomas apresentados pelos trabalhadores, diante de
condições institucionais adoecedoras, observa-se: fadiga, dores de cabeça, insônia
ou hipersonia, alterações no apetite, irritabilidade, angústia, tristeza, ansiedade,
sentimentos de mal-estar, dificuldades na concentração, atenção e memória,
abuso de substâncias psicoativas, entre outros.
Para as autoras mencionadas acima, o sofrimento não deve ser entendido como
patologia, pois pode ser ressignificado e transformado em vivências de prazer, por
meio de novas ações, negociações e estratégias saudáveis desenvolvidas pela
organização.

Fatores de proteção à saúde mental no trabalho

• Sentimento de utilidade, produtividade;
• Reconhecimento do trabalho pelos pares e pelos superiores;
• Organização flexível do trabalho com liberdade, autonomia e participação dos

trabalhadores;
• Senso de pertencimento;
• Ambiente de cooperação;
• Relações socioprofissionais positivas.
• Conforme aponta Dejours, citado por Merlo (2014), os elos de solidariedade

no contexto de trabalho e o processo de reconhecimento das contribuições
dos trabalhadores são variáveis essenciais para a construção de um ambiente
organizacional saudável, no qual a cooperação deve ser soberana no
enfrentamento das adversidades que compõem o ato de trabalhar e viver
junto.



A importância do combate à psicofobia

Psicofobia é o preconceito relativo às pessoas com diagnóstico de
transtornos mentais e comportamentais. Um exemplo de psicofobia no ambiente
laboral é negar trabalho a uma pessoa que tem transtorno mental (Piccinini,
2017).

O conhecimento deve ser usado por todos nós para combater os
preconceitos. Com a saúde mental não é diferente. Quando sabemos que o
sofrimento emocional não é “frescura”, não tem a ver com religião ou forças
sobrenaturais, bem como entendemos que todos nós estamos passíveis de sofrer
e adoecer nas nossas emoções, dar suporte ao invés de julgar e/ou excluir alguém
que padece de algum transtorno é um grande passo no combate à psicofobia.

Os mitos, estigmas e estereótipos que permeiam o adoecimento mental
podem ser grandes entraves na busca, acesso e manutenção de tratamentos
especializados. Sendo assim, seremos muito mais úteis em nosso ambiente
laboral quando multiplicarmos a psicoeducação e oferecermos apoio a quem
sofre.

Considerações importantes

Cuidar da saúde mental implica responsabilidade compartilhada. O indivíduo, a
sociedade e o Estado devem promover os fatores de proteção à saúde mental e
inimizar os fatores de risco para o adoecimento psíquico.
No campo da saúde mental no trabalho, a instituição deve responsabilizar-se por
condições laborais dignas e fomentar políticas e práticas que favoreçam a
qualidade de vida, a saúde e o bem-estar de seus servidores.
Para isso, é necessário que sejam criados espaços coletivos de debate e reflexão
que permitam o compartilhamento do sofrimento relacionado ao trabalho, das
dificuldades enfrentadas e das possíveis soluções. Escutar os servidores consiste
em estratégia fundamental para a construção de ações efetivas que possam
promover a saúde mental no trabalho, prevenir o adoecimento e dar suporte
àqueles que estiverem vivenciando sofrimento patológico.
A psicoeducação permite a difusão de informações técnico-científicas relevantes
para a compreensão da saúde mental e da necessidade de serviços de qualidade
que atendam às demandas nessa área, facilitando a busca precoce por apoio
especializado.
Todo dia é dia para cuidar da saúde mental. Se precisar, não hesite, procure ajuda.
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