
SOFRIMENTO
PSICOLÓGICO  E

SUICÍDIO  

EM TEMPOS DE
DISTANCIAMENTO SOCIAL



QUANDO CUIDAMOS DE NÓS MESMOS, AUMENTAMOS NOSSA CAPACIDADE DE
ENFRENTAR O PROBLEMA QUE VEM DE FORA, COMO A PANDEMIA.

      A pandemia da COVID-19 já é uma realidade para todos
nós, e com ela surgem dificuldades e mudanças na vida de
cada pessoa. O distanciamento social força uma mudança na
nossa rotina. Empresas tiveram que se adaptar, muitos estão
trabalhando em casa e aquilo que nós estávamos habituados
a fazer, como ir ao mercado ou andar pelas ruas da cidade, já
não é algo tão simples de ser feito. 

      Durante esse período, precisamos ampliar o cuidado do
nosso bem-estar e das pessoas ao nosso redor, e ficar atentos
para problemas de saúde física e mental já existentes. 

TODAS AS DIFICULDADES DESSE MOMENTO, SOMADAS A OUTROS PROBLEMAS
QUE OS INDIVÍDUOS JÁ POSSUEM, FAZEM COM QUE O RISCO DO SUICÍDIO, SE

TORNE UMA PREOCUPAÇÃO MAIS URGENTE.

A presente cartilha traz
informações para a identificação

de fatores de risco em caso de
sofrimento psíquico anterior

e/ou atual, bem como descreve
algumas possíveis estratégias
para aliviar esse sofrimento,

considerando o momento atual
de pandemia.



  É comum que diante das incertezas sobre o futuro nessa
situação de pandemia, muitas pessoas venham a apresentar
aumento no sofrimento psíquico.  

  Apesar de ser comum, não podemos deixar de estar atentos
principalmente com pessoas com histórico (pessoal ou
familiar) de depressão e envolvimento em comportamentos
prejudiciais (como suicídio e automutilação, entre outros).

Pode parecer que isso está acontecendo só com você
quando vemos nossos amigos e conhecidos pelas redes
sociais e temos a aparente sensação de que com os
outros está tudo bem. Mas o sofrimento psicológico nesse
momento é bem mais comum do que você poderia
esperar.

Se você está se percebendo mais
ansioso(a) e estressado(a), acredite,

você não está sozinho(a)!



CUIDE DE VOCÊ E DOS OUTROS:

QUANTO ÀS NOTÍCIAS, PERCEBA O QUE TE FAZ BEM:

CUIDADO COM AS FAKE NEWS!

Ver somente o suficiente para se manter informado? Não ter acesso à
notícias? Ter contato com o máximo de conteúdo possível para ter o
sentimento de controle da situação? Cada pessoa vai se sentir melhor de
uma forma, encontre aquilo que faça sentido para você em cada
momento;

 O medo de se contaminar pode aparecer, principalmente considerando
que é um vírus invisível a olho nu, e por ainda não termos vacinas e
remédios contra a doença. 

A SEGUIR APRESENTAMOS ALGUMAS SITUAÇÕES
QUE PODEM ESTAR ACONTECENDO COM VOCÊ,

COM ALGUM FAMILIAR OU CONHECIDO.

Medo de ser infectado pelo vírus

Apesar disso, são recomendadas algumas ações para que você 
não se deixe dominar por esse medo:

Mantenha o distanciamento social e as orientações de higiene, mas continue
conversando com as pessoas por outros meios (WhatsApp, telefone,
videochamadas);

Procure fontes confiáveis de notícias e
não divulgue informações de fontes não
oficiais;

 CASO USE ALGUM MEDICAMENTO
CONTROLADO, MANTENHA O USO COMO 

DE COSTUME, SEMPRE SEGUINDO AS
ORIENTAÇÕES MÉDICAS



 Quando sentir que o medo está intenso,
procure conversar sobre com alguém.

 SIGA AS RECOMENDAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL
DA SAÚDE, MINISTÉRIO DA SAÚDE, MÉDICOS

ESPECIALISTAS E PSICÓLOGOS!

Lembre-se, você
sempre pode
buscar ajuda!

 MAS POR QUE O DISTANCIAMENTO SOCIAL
É TÃO RUIM ASSIM?

A situação de confinamento gera mudanças no cotidiano
de todas as pessoas. Tudo está diferente, e nesses
momentos percebemos o quanto não temos controle
sobre o que vai acontecer. A ordem é: esperar a
circulação do vírus diminuir; mas até quando?
Ninguém tem certeza.



 Ao nos percebermos na situação de 
 distanciamento social:

Apesar desses sintomas ou situações que
podem aparecer neste período, o que se

sabe é que, enquanto não existirem vacinas
e medicamentos cientificamente

comprovados, as formas possíveis que
temos de evitar o contágio são:

Distanciamento social

Boas práticas de higiene pessoal (lavar as
mãos, usar álcool em gel, usar máscaras, tossir
ou respirar no antebraço).

Apresentar alterações de humor e apetite;

Sobrecarga das tarefas domésticas;

Podemos ficar agitados;

Mudanças na qualidade e rotina do sono;

Maior irritabilidade, raiva;

Mais estresse   por causa do trabalho em casa, falta de
trabalho ou ainda por causa de complicações financeiras.

Portanto, se está difícil suportar esses momentos,
busque ajuda online ou por telefone, mas procure
permanecer em casa sempre que possível. No
decorrer da cartilha também apresentamos algumas
dicas para lidar melhor com essa situação.



   Já vimos que a necessidade do distanciamento social pode
levar muitas pessoas a terem sentimentos de tristeza,

preocupação, medo, raiva, irritação, frustração, culpa, solidão e
desesperança. Além disso, o distanciamento social também
pode acabar trazendo alguns gatilhos para a ideação ou
mesmo tentativa de suicídio como forma do indivíduo aliviar
seu sofrimento.

Você sabia?
Gatilhos são fatores que levam as pessoas a tomar algumas
decisões que podem despertar sentimentos ruins, levar a
comportamentos que prejudiquem ela ou outras pessoas. No caso
de suicídio, podem ser os fatores que levam a pessoa a acabar com
a própria vida.

DISTANCIAMENTO SOCIAL E SUICÍDIO

 Alguns dos principais gatilhos para o suicídio :
Duração da quarentena;

Problemas financeiros;

Convívio conflituoso (com familiares, amigos, colegas de
serviço, entre outras);

Privação do convívio com outras pessoas;

Medo de contaminação;

Tédio;

Aumento do consumo de álcool;

Informações inadequadas e excesso de informações;

Histórico clínico de alguma doença mental;

Morar sozinho.



Lembre-se:
Distanciamento social como
medida para nos proteger é

diferente de solidão:

   Medida de contenção de uma epidemia,

como a COVID-19, que busca fazer com que
todas as pessoas permaneçam, o máximo
possível, em suas casas, distantes do convívio
com pessoas que não moram na mesma casa,

além de evitar aglomerações.

Distanciamento social 

   Sentimento de vazio que pode aumentar
com a ausência de contato e interferir no bem-

estar e na qualidade de vida. A pessoa em
solidão sente que não pode contar com
ninguém, ou que não tem uma rede de apoio
para ajudar em suas necessidades, ou ainda,

em alguns casos, sente que não tem acesso a
um conjunto de serviços ou recursos sociais. O
que no entanto, nem sempre corresponde
com a realidade.

Solidão 

*O distanciamento social pode levar a solidão, e esses casos
merecem atenção!



   Você pode perceber se possui alguns sinais  de depressão e
ansiedade, pois   esses são os principais sintomas que aparecem
quando a pessoa começa a adoecer. Buscar acompanhamento
profissional é fundamental nesses momentos. Família e amigos
também devem estar atentos aos sintomas. Mas lembre-se que só
um profissional de saúde mental (psicólogo ou psiquiatra) poderá
avaliar se você tem realmente depressão ou ansiedade!

SINTOMAS DE ANSIEDADE
   A ansiedade pode afetar pessoas de todas as idades,
ambos os sexos, gerar muito sofrimento e prejudicar a
qualidade de vida, o convívio com a família e amigos, e
afetar o rendimento no trabalho. 
   É importante perceber se a preocupação e os
sintomas físicos causam prejuízos na interação com
outras pessoas, realização de trabalho ou em outras
áreas importantes da vida do indivíduo.

Alguns sintomas são:

- Preocupação excessivas (pensar muito em problemas acreditando que
não há solução);

- Considerar difícil controlar a preocupação;

- Inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele;

- Cansaço em excesso;

- Dificuldade em se concentrar ou sensações de “branco” na mente; 

- Irritabilidade;

- Tensão muscular; 
- Perturbação do sono (dificuldade em pegar no sono, ou sono
insatisfatório e inquieto); 

- Alguns sintomas físicos: dificuldade para respirar, coração acelerado, dor
no peito.

Como eu consigo perceber se estou
vivenciando algum problema de saúde mental?

Nota: Estas perturbações não devem ser consequência dos efeitos de uma substância (p. ex.,
drogas, bebida alcoólica, medicamento) ou a outra condição médica (p. ex., hipertireoidismo).

Lembre-se que, embora os sintomas da ansiedade sejam mais difíceis de
controlar nestes momentos, existem possibilidades para amenizá-los! 



SINTOMAS DE DEPRESSÃO
   Além da ansiedade, também é importante pensarmos
sobre os sinais de depressão. Por isso, fique atento aos sinais
de alerta para identificar se você precisa da ajuda de um
profissional. As perguntas abaixo servem para te ajudar a
pensar sobre os principais sintomas de depressão; veja se
você está se sentindo assim com muita frequência durante o
dia,  e quase todos os dias da semana:

- Perdi o sentido das minhas atividades diárias/trabalho?

- Me sinto triste e desanimado?

- Não tenho interesse pelas atividades do dia, nem vontade ou
prazer pelas coisas que gostava?

- Tenho mudanças significativas no meu apetite (não ter fome
ou comer muito)?

- Sinto muito sono ou não consigo dormir?
- Fico muito agitado, sem conseguir ficar quieto, ou me
movimento mais devagar do que o costume?

- Me sinto cansado e com falta de energia?

- Me sinto culpado ou sem valor?
- Estou com dificuldade para pensar e me concentrar?
- Tenho pensamentos ruins de preferir estar morto ou fazer mal
a mim mesmo?

Se você está percebendo a presença
desses sintomas há pelo menos duas
semanas com intensidade suficiente

para prejudicar seus afazeres diários,
busque auxílio profissional!

PROCURAR
AJUDA É NORMAL

E UM ATO DE
CORAGEM!



   Alguns problemas podem ser um pouco mais
sérios e precisam do acompanhamento de um
profissional de saúde mental (psicólogo,
psiquiatra). Não se assuste. Procurar um desses
profissionais não é sinônimo de loucura. Significa
que você apresenta dificuldades que podem ser
ajudadas para te fazer viver melhor. Pense comigo:
se você fica doente (pega uma forte gripe, quebra
o braço, tem fortes dores de barriga, entre outros)
você procura um médico, certo? Então, por que
seria diferente em relação a sua mente? Para você
viver bem, corpo e mente precisam estar em
harmonia, e ambos merecem atenção e cuidado!

Como identificar o comportamento suicida?
   Podemos fazer muito em nosso ambiente familiar para
detectar e prevenir situações de suicídio. Tentativas de
suicídio PODEM SER PREVENIDAS! É essencial estar
atento às nossas mudanças de comportamento e de
nossos parentes, pessoas queridas, amigos, etc.,
manifestados em sintomas como:

- Isolamento por escolha própria;

- Mudanças frequentes de humor;

- Desânimo ou desmotivação intensa;

- Insônia e cansaço exagerado;

- Choro frequente;  

- Busca de informações sobre maneiras de cometer suicídio;

- Comentários ou conversas sobre planos de suicídio.



Conhece alguém que fala essas frases? 
SIM → busque/indique ajuda de um profissional 

(psicólogo e/ou psiquiatra).
Mais a frente (pg20), você verá os locais para encontrá-los!

Frases (ditas de forma direta, na brincadeira ou
de forma ambígua) podem ser um alerta:

"Acabar com o 
sofrimento"

"Deixar de ser
um fardo"

“Acho que minha
família ficaria melhor
se eu não estivesse

aqui"

“Eu ando 
pensando 
besteira"

“Eu sou um
peso para os

outros”

“Estou com
pensamentos

ruins”“Eu não aguento
mais”

“As coisas não
vão dar certo. 

Não vejo saída.”

"Vou
desaparecer”

“Eu preferia
estar morto”

“Vou deixar
vocês em paz”



Estou em sofrimento psíquico intenso, o que devo fazer?
Experimente olhar com mais calma para os seus

sintomas. O que você está sentindo nesse
momento, ou tem sentido nos últimos dias?

   Conhecer a si mesmo é uma ótima forma de perceber se
você está diferente ou não. Se está mais emotivo (para
além do que é natural nesse momento de pandemia que
estamos vivendo), se apresenta sentimentos que
incomodam e tornam a rotina mais difícil. Algumas
estratégias úteis para ajudar a perceber as próprias
mudanças e fazer algo com elas são:

Ter um diário (caderno em que você possa
escrever sobre o que está sentindo, ou um bloco
de notas no celular/computador), ajuda você a
perceber o que sente e se conhecer melhor;

Expressar o que sente através de
desenhos, pintura, música, dança ou
outros tipos de arte;

Ter um tempo para você mesmo, para pensar na
vida, fazer planos, apesar de parecer difícil, pode
te ajudar nesse contato com você mesmo, afinal
de contas, você é a pessoa mais importante
da sua vida!



O que eu posso fazer para amenizar o sofrimento psicológico
ou prevenir esse sofrimento nesse período de distanciamento?

   Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) manter
relações interpessoais sólidas e ter estratégias práticas de
enfrentamento e bem estar como estilo de vida são fatores
que podem ajudar a diminuir o risco de suicídio.

- Ter por perto pessoas que lhe façam bem, pessoas de sua
confiança e a quem você possa pedir ajuda e apoio (em períodos de
distanciamento social você pode usar ferramentas de livre acesso
como whatsapp, google meet, zoom para criar ou fortalecer esses
laços);

- Procure o apoio da família e/ou amigos,
diga a alguém quando sentir tristeza ou
algo te incomodar;

- Peça ajuda para tarefas básicas 
se precisar.

RELAÇÕES INTERPESSOAIS ACOLHEDORAS:

https://meet.google.com/

Atendimento gratuito a todas as pessoas que estão em
sofrimento psíquico e querem e precisam conversar (via

telefone, email ou chat 24 horas todos os dias).

Você também pode conversar com pessoas
treinadas para acolher quem está em sofrimento:

CVV (Centro de Valorização da Vida)
Telefone: 188

https://www.cvv.org.br/

https://zoom.us/pt-
pt/meetings.html

https://meet.google.com/
https://www.cvv.org.br/
https://zoom.us/pt-pt/meetings.html


- Pratique exercícios físicos moderados durante o
distanciamento, isso ajudará na sua saúde física e mental;

- Exercícios de respiração/meditação/mindfulness;

Saiba mais acessando a Cartilha sobre a prática de atividades físicas
durante a pantemia, intitulada: Como "achatar a curva" dentro de
casa - 

Ou acesse a cartilha intitulada: Planejamento financeiro em tempos de
pandemia: 

- Tenha uma rotina de sono (mantendo a mesma hora de
dormir e acordar e evite luzes - celular, televisão ou
computador - antes de dormir);

ESTRATÉGIAS PRÁTICAS DE ENFRENTAMENTO E 
BEM ESTAR COMO ESTILO DE VIDA:

- Cuide da sua alimentação (procure fazer as refeições
sempre no mesmo horário e opte na medida do possível
por alimentos naturais ou minimamente processados);
Saiba mais: 

https://linktr.ee/ftpsicovida

- Tente se organizar financeiramente na medida do possível.
"Gestão financeira em tempos de crise" SEBRAE

ESSAS PEQUENAS AÇÕES TAMBÉM PODERÃO AJUDAR VOCÊ:

● Acolha suas emoções (você pode sofrer! Permita-se chorar e sentir
as emoções);

● Busque sentidos para o seu sofrimento, por exemplo:
de que forma esse sofrimento atual poderá me ajudar a ser
mais feliz, nos meus planos de vida, etc.? (escreva alguns
sentidos e guarde para rever sempre que precisar);

como se manter saudável quando ficar em casa é a sua
única opção?

https://linktr.ee/ftpsicovida

Saiba mais: 

https://linktr.ee/ftpsicovida
https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/gestao-financeira-em-tempos-de-crise,af7868e2ce8f0710VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-me-exercitar-mais/coronavirus-como-se-manter-saudavel-quando-ficar-em-casa-e-a-sua-unica-opcao
https://linktr.ee/ftpsicovida


PEÇA AJUDA
SEMPRE QUE

PRECISAR!

● Lembre-se de coisas que você gostava de fazer, mas
por algum motivo não conseguiu mais…agora pode ser que
você tenha mais tempo livre para isso, então faça coisas
que lhe proporcionam prazer mesmo estando dentro de
casa;

●  Faça coisas que dão sentido para a sua vida, como
por exemplo, estudar um assunto que você goste, fazer
algo para ajudar alguém, trabalhar em alguma causa que
lhe agrade;

●Promova sua autoconfiança lembrando das pequenas
vitórias que você teve ao longo da vida, coisas novas que
você aprendeu, pessoas que você ajudou ou outros tipos de
conquistas;

●  Nos momentos em que você estiver se sentindo bem,
escreva bilhetes para você mesmo(a) com pontos
positivos sobre a vida, e releia-os quando precisar.

● Quando sentir que o medo está intenso e que
junto com ele aparece a ansiedade, pare o que está
fazendo, respire profundamente, observe as coisas
que estão ao seu redor, ou faça algo que você goste;

● Realize atividades estimulantes que prendam sua
atenção (por exemplo, jogos, filmes, leitura de livros,
qualquer coisa que você goste de fazer!);

● Lembre-se de coisas que em outros momentos lhe
ajudaram a enfrentar situações difíceis (se possível liste
essas possibilidades e recorra a essa lista sempre que
precisar, por exemplo: "respirar fundo? ligar para alguém?
sair para caminhar?”).

Algo que pode ajudar a lembrar com quem você
pode contar nos momentos de sofrimento é o
mapa de rede (uma ferramenta para que você
preencha e tenha fácil acesso a nomes de
pessoas para quem você pode pedir ajuda -
consta ao final dessa cartilha - pg23)



- Identifique os sinais e alarmes (você pode se basear nos sintomas
apresentados anteriormente nesta cartilha). Preste atenção nas postagens
em redes sociais, elas podem dar indício de necessidade de ajuda!

- Avalie os sistemas de suporte: quando alguém está em sofrimento
psicológico intenso precisa mais do que nunca do apoio de pessoas próximas
(amigos, família), avalie quem são essas pessoas e certifique-se de que elas
saibam o que está acontecendo e se estão dando o suporte necessário;

- Faça um “contrato de não autolesão": isso significa que você deve
combinar com a pessoa de que ela não fará nada contra si mesma antes de
pedir ajuda a você (essa simples ação pode fazer a diferença na prevenção do
suicídio);

- Evite que a pessoa tenha acesso a meios letais (arma, faca, corda,
comprimidos);

- Convide a pessoa para fazer algo que a distraia e faça bem, como algum
exercício, ouvir música, etc;

-  Procure ajuda especializada.

 As pessoas que dizem que irão cometer suicídio
não fazem isso para atrair atenção, elas estão
em profundo sofrimento, precisam de ajuda e
talvez essa tenha sido a forma que ela
encontrou para pedir ajuda.
 

Quem fala, pode fazer!

Importante lembrar:

Entendendo melhor o suicídio

E SE EU CONHEÇO ALGUÉM COM PENSAMENTOS SUICIDAS
O que fazer quando se tem uma suspeita?

Os mitos e preconceitos com as doenças psicológicas atrapalham
se as pessoas não acreditam quando alguém diz que pensa em se
matar, achando que é frescura ou que ela não terá coragem de
fazer isto. Algumas pessoas com pensamentos suicidas não buscam
ajuda por achar que não serão compreendidas. 



-    Falar sobre o suicídio é dar ideia de suicídio para a pessoa: pelo contrário,

é ação de proteção. É importante tomar como real a situação da pessoa e
conversar sobre;

-    Quem fala em suicídio não comete, está apenas querendo chamar
atenção: o indivíduo deve ser levado a sério, falar em suicídio é um pedido de

ajuda;

-    O suicídio é sempre impulsivo e acontece sem aviso: A impulsividade

também merece atenção como prevenção, considerando o uso de álcool e
substâncias estimulantes, bem como os episódios de crises em transtornos. Mas,
a maioria dos casos ocorre de modo premeditado.

-    A pessoa quer mesmo morrer ou já está completamente decidida a
cometer suicídio: geralmente, ela tem sentimentos confusos, ainda existindo

um desejo de vida;

-    Após tentativa sem sucesso de suicídio, o indivíduo não
corre mais perigo: na verdade tentativas prévias de suicídio

aumentam o risco de uma próxima tentativa;

-    Os indivíduos que tentam ou cometem suicídio têm
sempre algum agravo à saúde mental: não
necessariamente, ocorre também em pessoas nas quais não
foi previamente detectado algum agravo à saúde mental, e
sim outras situações de vulnerabilidade pessoal, econômica ou
social.

Isso pode ajudar a manter pessoas vivas ao seu redor!

*Lembre-se que os preconceitos impedem a prevenção do comportamento suicida!

É mito que . . .

O suicídio pode ser evitado!

Aprenda sobre esses mitos e repasse essas
informações para outras pessoas.



Diga à pessoa que pensamentos e desejos de suicídio são sempre
temporários e que você está ali para ajudá-la a passar por esse
momento;

Escute atentamente, para que a pessoa possa desabafar da dor,
sofrimento, angústia, etc;

Priorize ouvir em vez de falar, para que a voz da pessoa que sofre
sempre prevaleça;

Não dê exemplos seus, nem fale sobre você ou suas experiências
pessoais, o sofrimento de cada pessoa é único;

Procure saber quem é a pessoa que ele mais gosta (onde está? se
gostaria que estivesse perto, momentos bons que recorda, etc.);

Auxilie a pessoa a encontrar sentido em sua existência, relembrando
situações boas, conquistas, sonhos, projetos;

Tente lembrar de algo que a pessoa gostava de fazer antigamente
e que poderia retomar aquilo que por algum motivo não faz mais;

Nunca julgue e nem deixe a pessoa sozinha;

O que fazer quando
alguém fala que quer

se suicidar?

(essa ferramenta tem orientações para identificar alguns
pensamento e sentimentos perigosos, além de ações de como

evitar o suicídio e consta ao final desta cartilha- pg24).

Ajude a pessoa na construção de um Plano de Segurança 



Tome a iniciativa para proteger a si mesmo
e aos nossos entes queridos contra ideias

autodestrutivas:

- Procure ajuda e orientação quando surgirem dificuldades, não precisa ter medo ou vergonha
pelas sensações e emoções que você não consegue controlar 

- Ligue para familiares, amigos, pessoas conhecidas com quem você possa falar de maneira mais
profunda. Não sinta vergonha ou medo de mostrar que não está se sentindo bem, pelo contrário,
esse é um ato de coragem!

- Expresse carinho 

- Ofereça ajuda. Você pode fazer muito pelos outros, ainda que dentro de casa

- Mostre interesse pelos problemas de outras pessoas, para alguns isso pode gerar grandes
efeitos

- Se tem os meios tecnológicos, passe “tempo virtual” com as pessoas que ama. Se acompanhar
mutuamente ainda que seja em silêncio enquanto fazem as atividades de casa, estudam ou
trabalham (caso você esteja trabalhando em casa) pode ser uma opção viável.

Preciso de ajuda especializada,
quem eu devo procurar?

Existem alguns serviços de Saúde Pública que
você pode procurar se precisar de

atendimento especializado na sua cidade:



UBS (Unidade Básica de Saúde): porta
de entrada da saúde em geral, você
poderá ser atendido por equipe
multidisciplinar na própria UBS ou
encaminhado para o Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS) se for necessário.

Durante a pandemia, cada cidade tem adotado uma medida, dependendo da
quantidade de casos e das regras de isolamento que foram estabelecidas.
Assim, em alguns municípios os atendimentos das UBS, CAPS e UPA
continuam da mesma forma que antes e em outros houve alterações (em
algumas cidades os atendimentos passaram a ser realizados pelo telefone, só
com agendamento ou alterações em alguns serviços como por exemplo UPAs
destinadas apenas para casos suspeitos da COVID-19). 

Portanto, nossa recomendação é que você ligue para os lugares antes de
sair de casa e verifique a situação da sua cidade!

Estratégias em tempos de isolamento

CAPS (Centro de Atenção
Psicossocial): são unidades municipais
com atendimento especializado para os
casos ligados à saúde mental. Conta
com equipe multiprofissional (médicos,
psicólogos, assistente social, enfermeiro,
terapeuta ocupacional).

UPA (Unidade de Pronto Atendimento):
caso você precise de atendimento
imediato, em meio à uma crise, por
exemplo.

UBS

UPA

CAPS

Atendimento gratuito a todas as pessoas que estão em sofrimento psíquico e querem e
precisam conversar (via telefone, email ou chat 24 horas todos os dias).

Você também pode conversar com pessoas treinadas para acolher quem está em sofrimento:
CVV (Centro de Valorização da Vida) Telefone: 188

https://www.cvv.org.br/

https://www.cvv.org.br/


Atendimento
psicológico de forma

online

O Conselho Federal de Psicologia permite desde 2012 que
psicólogos atendam de forma virtual. Para localizar profissionais
cadastrados no sistema e-psi acesse: Cadastro e-Psi 
Informe-se também sobre programas de atendimento gratuito
online ou por telefone na sua cidade ou região!

Outras fontes de ajuda :

Atendimento
psicológico para

profissionais da saúde:

O Conselho Federal de Enfermagem disponibilizou em seu
site um chat para atendimento psicológico, fica ao lado direito
inferior da tela com o título “Apoio em Saúde Mental” em
destaque na cor azul. Para isso, acesse: COFEN.

Atendimento psicológico online gratuito pela plataforma
Rede de Apoio Psicológico. 
Acesse para se cadastrar:  Rede de Apoio Psicológico

O momento que estamos vivendo é difícil e propício ao
sofrimento psicológico. E está tudo bem! O mais importante

é você saber que pode buscar estratégias para amenizar
esse sofrimento, e o principal, pode contar com ajuda

profissional sempre que precisar!

https://e-psi.cfp.org.br/
https://e-psi.cfp.org.br/
http://www.cofen.gov.br/
https://www.rededeapoiopsicologico.org.br/


   Escreva dentro de cada círculo os nomes das pessoas com quem você pode
contar. Os círculos menores são de pessoas mais próximas a você e os círculos
maiores são de pessoas mais distantes. Lembre-se de usar as informações de
cada setor de sua vida, se precisar mudar, fique à vontade, o importante é que
isso se pareça com uma ajuda real que você possa ter.

Veja um exemplo de como preencher o seu mapa, baseada na Turma da
Mônica, sendo que a personagem central que irá preencher o mapa de rede
é a própria Mônica:

MAPA DE REDE

Moré & Crepaldi (2012); Sluzki (1997)
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!
Essa ferramenta ajudará você a ter fácil acesso a nomes de pessoas com quem você poderá contar se precisar.



1. O que provoca o desejo de me matar ou de me auto agredir?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 
2. Como perceber que preciso dar os primeiros passos para me cuidar e me manter
em segurança?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 
3. Quando eu perceber que uma dessas coisas aconteceu, ou quando eu sentir que
quero morrer ou me machucar, vou fazer o seguinte: 
a) Afastar os meios que já usei, ou possa vir a usar, para me machucar. Também
pedirei para alguém em quem confio me ajudar nisso, a quem?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 
b) Vou tentar relaxar por meio de:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 
c) Desviarei minha atenção por meio de:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 
d) Farei alguma atividade física, por exemplo:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 
e) Repetirei para mim mesmo os seguintes pensamentos:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 
f) Entrarei em contato com as pessoas que me dão força:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 
Coisas pelas quais vale a pena continuar vivo: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Botega (2015)

Caso você esteja tendo pensamentos de se ferir ou terminar com sua vida e acha que está em
risco, fale com alguém da sua família sobre seus desejos. Além disso, tente responder a essas
questões como um plano de segurança e cada vez que esses pensamentos voltarem, olhe
para esse plano e pense no que você pode fazer para se ajudar. 
Vamos fazer seu plano juntos? Só precisa escrever em papel, no computador ou no celular a
resposta às seguintes perguntas. 

Esse cartão é seu!  Pode colorir e desenhar nele para deixar com a sua cara!

PLANO DE SEGURANÇA
Esse formulário poderá auxiliar você nos momentos de angústia, ajudando a enxergar alternativas para alguns

pensamentos que estejam lhe causando esse sofrimento. Preencha e recorra a ele sempre que precisar.



Separamos mais algumas dicas que podem ajudar e
trazer mais informações. 

● Informações e dicas sobre saúde mental pelo
Hospital Israelita Albert Einstein.

● Virtual Hope Box (Inglês) - Aplicativo para
relaxamento, distração e pensamento positivo -
Google Play e App Store. 

● Suicídio: informando para prevenir - Cartilha da
Associação Brasileira de Psiquiatria.

● Setembro Amarelo - Site oficial da campanha
Setembro
Amarelo que possui diversos materiais, como
folhetos, cartilhas, entre outros.

● Site do CVV (Centro de Valorização da Vida).

● Informações sobre a prevenção do suicídio.

Materiais de Apoio

https://www.einstein.br/saudemental
https://www.cvv.org.br/wp-content/uploads/2017/05/suicidio_informado_para_prevenir_abp_2014.pdf
https://www.setembroamarelo.com/
https://www.cvv.org.br/
https://www.prevencaosuicidio.blog.br/
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