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O QUE É?
Trata-se de uma pesquisa-ação realizada
em três regiões do Brasil (multicêntrica)

QUAL É SEU OBJETIVO?
Avaliar as contribuições de serviços

on-line de saúde mental para pessoas
idosas e para profissionais da saúde.

SOBRE OS COLETIV@S 
ONLINE

Indivíduos residentes no Rio Grande
do Sul, no Distrito Federal e em São
Paulo.
Pessoas idosas com idades de 60 anos
e mais (população geral).
Profissionais de saúde entre 20 e 59
anos de idade, atuantes na rede
pública e privada.

QUEM PODE PARTICIPAR DOS
COLETIV@S ON-LINE DE

INTERVENÇÃO EM SAÚDE
MENTAL?



QUAL A PREVISÃO DE
INÍCIO DOS GRUPOS? 

         

 Os grupos terão início no mês de
Setembro/2020. 

Serão realizados atendimentos
gratuitos em grupos, formados por
10 a 15 participantes de sua própria
região, divididos em: 

As sessões de intervenção em
saúde mental ocorrerão on-line,
uma vez por semana, com duração
de uma hora cada.
Os atendimentos serão
coordenados por psicólogos com a
participação de profissionais da
saúde e alunos dos cursos de pós-
graduação e de graduação das três
universidades (UPF, UnB, USP).

COMO SERÁ O FUNCIONAMENTO
DOS COLETIV@S ON-LINE?

     1) Grupos de pessoas idosas e; 
2) Grupos de profissionais da             
saúde.

EQUIPE RESPONSÁVEL:

Profa. Dra. Silvana Alba Scortegagna
Universidade de Passo Fundo (UPF) – Programa de
Pós-Graduação em Envelhecimento Humano,
Passo Fundo - RS.

Profa. Dra. Deise Matos do Amparo
Universidade de Brasília (UnB) - Programa de Pós-
Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, 
Brasília – DF.

Profa. Dra. Sonia Regina Pasian
Universidade de São Paulo (USP) – Programa de
Pós-Graduação em Psicologia, Ribeirão Preto – SP.

APOIO: 



POR QUE IDOSOS SÃO
CONSIDERADOS VULNERÁVEIS?

Pessoas idosas com doenças crônicas
apresentam maior vulnerabilidade a ansiedade,
estresse e depressão, e encontram-se mais
predispostos a desenvolver complicações graves
se contraírem o coronavírus.
A ansiedade e os sentimentos subjetivos de
solidão podem ser intensificados em idosos
mais velhos em decorrência do distanciamento
social.
Sentimentos de solidão, ameaças ou perdas de
entes queridos são fatores de risco para
depressão.
A depressão é fator de risco para a saúde geral,
sendo comum sua associação com transtornos
clínicos como osteoporose, doenças
cardiovasculares, câncer entre outros. Também
é um sinal de desequilíbrio na saúde mental,
podendo conduzir a importantes alterações no
comportamento, incluindo tentativa de suicídio.

A carga horária elevada de trabalho na
assistência a pessoas infectadas, a
iminência e/ou altas ocorrências de
óbitos de pacientes e colegas, as
ameaças à própria vida, tendem
acarretar ansiedade, estresse e
síndrome de burnout. 
O medo diante da possibilidade de
transmissão do vírus aos familiares,
especialmente pessoas idosas, são
fatores para a emergência de
instabilidade e fragilidade emocional.
A restrição na disponibilidade de
Equipamentos de Proteção Individual
(EPI), as altas taxas de transmissão do
vírus geram altos níveis de angústia.

POR QUE OS PROFISSIONAIS DE
SAÚDE SÃO CONSIDERADOS

VULNERÁVEIS?

PÚBLICO ALVO



SAÚDE MENTAL SE REFERE,
entre outros sinais, 

À AUTONOMIA PARA DECIDIR
 E TOMAR OS RUMOS NA VIDA,

levando em consideração a
capacidade de reação frente aos

acontecimentos.
A SAÚDE MENTAL está

relacionada à possibilidade de
vivenciar emoções,

transformando e se deixando
transformar pelos eventos da

vida, de modo a obter
crescimento.

Dessa forma, elaboramos um breve guia
de cuidado em saúde mental. 

Desejamos uma boa leitura e esperamos
que lhe ajude a enfrentar as

dificuldades deste momento de vida!

Em situações de extrema
vulnerabilidade coletiva, como
a produzida pela pandemia do

COVID-19, o cuidado com o Outro
e a preservação da

SAÚDE MENTAL é fundamental,
pois traumatismos comunitários

produzem
ressonâncias e repercutem na vida

psíquica e social. 



SAÚDE MENTAL
Em tempos de  pandemia de 
Covid-19

Quando algum desses fatores sofre mudanças em
um período curto de tempo, isso pode

desencadear uma crise, como tem ocorrido frente
a pandemia de COVID-19.

A pandemia alterou a forma como nos
relacionamos, como trabalhamos, como nos

divertimos, colocando-nos diante de uma
realidade para a qual não estávamos preparados,

afetando nosso equilíbrio interno, a nossa
SAÚDE MENTAL.

Uma pandemia ocorre quando uma doença se
espalha ao mesmo tempo por uma grande

quantidade de regiões no mundo. 
Os primeiros casos do COVID-19 apareceram

na China no final do mês de dezembro de 2019,
quando a Organização Mundial da Saúde

(OMS) recebeu alertas de casos de pneumonia
na cidade de Wuhan. Na realidade, esses casos

eram as primeiras aparições do novo
coronavírus, denominado de SARS-CoV-2.

Febre.
Tosse.
Dificuldade para respirar/Falta de ar.
Perda do olfato e/ou paladar.
E outros, conforme a imunidade.

Ele faz parte de uma família de vírus que
causa infecções respiratórias. Entre seus
principais sintomas estão:

É uma parte integrante da saúde; na
verdade, não há saúde sem saúde mental.
É determinada por uma série de fatores
biopsicossociais.
É mais do que a ausência de transtornos
mentais.

A SAÚDE MENTAL PODE SER ENTENDIDA EM
UMA PERSPECTIVA DE BEM-ESTAR

PSICOLÓGICO. 
PORTANTO, A SAÚDE MENTAL:

O QUE É O CORONAVIRUS?

O QUE É PANDEMIA?

Este guia contém orientações gerais
para cuidados em saúde mental em

tempos de pandemia.

GUIA



É uma forma de permanecer em casa
tomando alguns cuidados que diminuam o

risco de contaminação de infecções
respiratórias, como a provocada pelo

Coronavírus. Isso impede que ocorra o
contato das secreções respiratórias entre as
pessoas (gotículas expelidas ao espirrar ou

tossir, que são as principais formas de
transmissão do vírus).

ISOLAMENTO SOCIAL

ISOLAMENTO, DISTANCIAMENTO
SOCIAL E QUARENTENA COMO

ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO À
TRANSMISSÃO

   As definições de isolamento social,
distanciamento social e quarentena

tem significados distintos.

É um conjunto de ações que buscam limitar
o convívio social, de modo a parar ou

controlar a propagação de doenças
contagiosas.

DISTANCIAMENTO SOCIAL

É o afastamento de indivíduos sadios pelo
período máximo de incubação de uma

doença, contado a partir do último contato
com alguém contaminado.

QUARENTENA

Essas medidas adotadas por governos
e orientadas por especialistas da área

da saúde, são as medidas mais
eficazes para um controle da doença

COVID-19.

Clique na figura para ver os 7 passos para prevenir a
propagação do vírus, segundo orientação da OPAS

https://www.youtube.com/watch?v=x462P6TIR-U


A PANDEMIA - ALGUMAS
REAÇÕES...

Preocupações e reações de estado de alerta
(ansiedade), sensação de falta de controle,

incertezas e questionamentos podem surgir...
- Quando tudo isso irá passar?  
- Voltaremos à rotina normal? 

-Quando poderei voltar a conviver com 
meus filhos e netos?  

- Será que vou ficar doente? 
-Existirão leitos e respiradores 

nos hospitais?

• Perder as pessoas que amamos.
• Perder os meios de subsistência ou não
poder trabalhar durante o isolamento e ser
demitido.
• Ser excluído socialmente por estar associado
à doença.
• Ser separado de entes queridos e de
cuidadores devido ao regime de quarentena.
• Não receber adequado suporte financeiro.
• Transmitir o vírus a outras pessoas.
• Adoecer e morrer.

É comum ter a saúde mental afetada,
especialmente por sentimentos e emoções

negativas, como medo, tristeza, raiva e
solidão, além de ansiedade e estresse.

ALGUMAS REAÇÕES DIANTE DA
PANDEMIA

ENTRE AS REAÇÕES COMUNS
ESTÁ O MEDO DE...

Aumento de tristeza e de ansiedade, a
ponto de atrapalhar sua rotina.
É importante identificá-los e buscar
auxílio profissional.
Também é fundamental entender que
cada pessoa reage de maneira diferente
diante dessas situações de incertezas.

ASSIM, É IMPORTANTE RECONHECER
ALGUNS SINAIS...

Abaixo listaremos
alguns sintomas de depressão e ansiedade.



• Sentir muita tristeza, vazio e desamparo.
• Sentir-se inútil ou culpado.
• Vontade de chorar com frequência.
• Ter medo ou preocupações excessivas.
• Apresentar mudanças no apetite.
• Ter insônia ou sono excessivo.
• Sentir falta de esperança.
• Sentir cansaço físico ou falta de vontade.
• Sentir-se desmotivado ou não ter prazer pelas
coisas.
• Pensar em morrer ou ter vontade de tirar a
própria vida.
• Perceber que a memória ou a concentração estão
piores.

• Sentir-se muito agitado, com frequência.
• Ter preocupação excessiva durante
grande parte do tempo.
• Ter dificuldades para relaxar.
• Aborrecer-se muito com pequenas coisas
do dia-a-dia.
• Sentir tensão muscular, tremor,
taquicardia, suor excessivo, dor de cabeça e
desconforto no estômago.
• Ter pesadelos.
• Ficar nervoso com frequência.
• Ficar chateado com frequência.

Agora, algumas dicas para passar por esse
período de pandemia, preservando a saúde

mental 

SINTOMAS DE DEPRESSÃO

SINTOMAS DE ANSIEDADE

Caso perceba alguns desses sintomas se de
forma intensa e persistente, você pode

consultar o DISQUE-SAÚDE (número de
telefone 136) para maiores instruções.  

Se vivenciar sofrimento psíquico intenso,
você também pode contar com o CENTRO
DE VALORIZAÇÃO DA VIDA (CVV), que
oferece apoio emocional pelo número de

telefone 188.



Aproveite esse tempo para se reinventar.  
Você pode aprender ou reaprender a
manter relações sociais por meio de
contatos virtuais.  
Pode ser desafiante aprender a usar novas
tecnologias, mas é possível! Aprecie
aprender coisas novas a cada dia. Ter
vontade, persistência e determinação,
ajuda muito.
Isso irá lhe permitir estar próximo
afetivamente, mesmo que fisicamente
distante.

O QUE FAZER NO CONTEXTO DE
ISOLAMENTO?

Elabore um “diário da gratidão”. Escreva
uma vez por dia, algo pelo que você é
grato. Por exemplo, ser grato pela vida,
por tudo que já viveu.
Assista a filmes e seriados.
Brinque, sempre, seja qual for a sua idade.
Medite. 
Cuide das plantas, dos animais.
Leia, escute música, cante e dance.
Reserve um momento do dia para fazer
suas orações e reflexões, procure canalizá-
las para aspectos positivos.

PARA CULTIVAR O BEM-ESTAR
PSICOLÓGICO...

SERENIDADE e CRIATIVIDADE são
palavras a serem cultivadas, sempre. 
Faça um PLANO SEMANAL, com os dias
da semana e as atividades que pretende
fazer. Após, marque as que foram
realizadas.
Leia jornais, livros ou revistas. Após a
leitura, escreva sobre o que leu e confira
se as informações escritas estão de acordo
com o que você leu. 
Escreva receitas culinárias. Elabore um
livro com as suas receitas preferidas.  
Faça caça-palavras, preencha palavras
cruzadas e monte quebra-cabeças.
Pense em OBJETIVOS VIÁVEIS,
RELEVANTES, que sejam possíveis de
alcançar e com prazo para acontecer.



A ORGANIZAÇÃO 
PAN-AMERICANA DE SAÚDE

(OPAS) DISPONIBILIZOU ALGUNS
VÍDEOS ÚTEIS, QUE PODEM SER

ACESSADOS AO CLICAR NO

Coletiv@s On-line em Saúde
Mental

SUGESTÕES DE
CONTEÚDO

https://www.youtube.com/watch?v=cGtSqfEz7nA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=53Cpwbid5sU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rfoy1FQ40vQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ZO4RkyzcMb0&feature=emb_logo


Para elaboração deste guia foram
consultados alguns materiais, os quais

podem ser acessados na integra apenas com
um clique.
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https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/06/cartilha_trabalhadores_saude.pdf
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/04/Sa%C3%BAde-Mental-e-Aten%C3%A7%C3%A3o-Psicossocial-na-Pandemia-Covid-19-recomenda%C3%A7%C3%B5es-gerais.pdf
http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2020/04/Cartilha_LabEduca60_EACH_USP.-COMPACTA-1.pdf
https://blog.carreiras.pucrs.br/wp-content/uploads/2020/05/Cartilha_Para_Idosos.pdf

