
RECOMENDAÇÕES PARA QUE OS MUNICÍPIOS 
E ESTADOS PRIORIZEM CUIDADOS EM SAÚDE 
MENTAL E SUPORTE PSICOSSOCIAL10

TODOS CONTRA O CORONAVÍRUS 

Orientações para gestores 

Enfatize a força das comunidades, em vez de 
fragilidades e vulnerabilidades — Promova ações 

com foco no bem-estar da população utilizando os 
recursos disponíveis. Princípios como esperança, 

segurança, calma e solidariedade devem ser 
incorporados em todas as intervenções.
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Identifique as necessidades psicossociais e de 

saúde mental da população afetada — Na hora de 
preparar os serviços básicos (saúde, educação e 
assistência social) para atender a população, leve 

em conta questões sociais e culturais das 
comunidades e a necessidade de prestação de 
serviços especializados de saúde mental para 

indivíduos com condições mais graves. A abordagem 
deve ser ampla, integrada e participativa, nos vários 

níveis do sistema de saúde, e aproveitar os 
recursos e capacidades existentes.
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Tenha um olhar especial para os mais vulneráveis — É preciso garantir condições de atendimento diferenciadas para:  

     Crianças, adolescentes, idosos, mulheres grávidas, puérperas e lactantes, pessoas com deficiência ou com doenças crônicas 
e/ou respiratórias preexistentes, entre outros – As necessidades desses grupos, potencialmente com maior risco de infecção, 
devem ser consideradas pelas políticas públicas. É fundamental criar medidas para assegurar que o acesso a medicamentos, 

consultas e alimentação não seja interrompido durante o surto da covid-19. Também é importante que o atendimento, 
tanto de saúde mental quanto de atenção básica, seja garantido. 

   Pessoas com distúrbios de saúde mental e abuso de substâncias – É preciso que elas tenham apoio tanto da comunidade quanto 
das instituições durante a pandemia para que possam prosseguir com seus tratamentos.  

Vítimas de violência doméstica – O atendimento a esse grupo deve incluir, por exemplo, protocolos que garantam a sua segurança em casa.  

Torne a saúde mental e o suporte psicossocial 
componentes centrais dos planos de contingência 

governamentais — Em qualquer epidemia é comum que os 
indivíduos se sintam estressados e preocupados. Sentimentos 

de impotência, tédio, solidão e depressão são frequentes e 
podem fazer com que as pessoas confundam sintomas 

comuns de outros problemas de saúde com a covid-19. Além 
disso, os trabalhadores da linha de frente podem sofrer 

estresse adicional por causa da estigmatização da doença e da 
pressão no trabalho. Compreender e abordar essas questões é 
essencial para interromper a transmissão e impedir o risco de 
repercussão a longo prazo no bem-estar da população e na 

sua capacidade de lidar com as adversidades.
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Desenvolva procedimentos e protocolos para 
atendimento em instituições de longa 

permanência — Unidades de internação, sejam 
de saúde mental ou para adolescentes em conflito 

com a lei, casas de repouso, entre outras 
instituições de longa permanência, precisam 

desenvolver procedimentos para minimizar o risco 
de infecção pela covid-19 e protocolos para 

atender bem os possíveis infectados e doentes.



Garanta informações precisas e atualizadas para 
todas as pessoas que atuam na linha de frente — 

É preciso que as informações estejam prontamente 
disponíveis e incluam conhecimentos e práticas 

baseadas em evidências. Também devem mencionar 
como procurar apoio na área de saúde e mensagens 

para promover o bem-estar psicossocial.
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Treine médicos, enfermeiros, pessoal de apoio, 
professores, voluntários, líderes e agentes 

comunitários — Todos as pessoas que estão na 
linha de frente, sejam ou não da área de saúde, 

devem receber treinamento sobre princípios 
essenciais de atendimento psicossocial e de 

emergência em saúde mental. Locais de tratamento e 
isolamento da covid-19 devem incluir pessoal 

capacitado nesses suportes. Se não for possível reunir 
presencialmente a equipe, faça treinamentos on-line. 
O acesso a fontes de apoio psicossocial a todos os 

trabalhadores envolvidos no enfrentamento à 
pandemia também deve ser uma das prioridades.
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Divulgue informações que possam contribuir 
para promover cuidados e apoio — As pessoas 
isoladas ou infectadas devem receber informações 

claras sobre fatores de risco e chances de 
recuperação. Forneça informações acessíveis e 
precisas sobre a covid-19, sempre com foco na 

promoção, tratamento e em estratégias eficazes para 
prevenir a infecção. Mensagens positivas de saúde 

mental também devem ser incluídas nas 
comunicações públicas (TV, rádio, mídias sociais etc.) 
para promover o bem-estar da população. Todos os 

setores (saúde, assistência social, proteção e 
educação) e os meios de comunicação devem apoiar, 
compartilhando essas mensagens. Uma campanha 

abrangente de conscientização pública também pode 
ser realizada para orientar as comunidades e ajudar a 

enfrentar o estigma, a discriminação e o medo 
excessivo de contágio. 
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Leve em conta tradições e rituais da 
comunidade — Procure adotar medidas para que as 
pessoas possam se despedir de seus familiares sem 
que isso comprometa as estratégias de saúde pública 
para reduzir a disseminação da covid-19, mas ainda 

assim respeitando tradições e rituais locais. 
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Desenvolva atividades educativas para pais, 
professores e famílias — Essas atividades devem 
focar na prevenção da propagação do coronavírus e 

podem incluir jogos e rimas de lavagem 
das mãos, por exemplo.
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Apoio

Juntos, com 
boa gestão e 
comprometimento, 
vamos superar 
a crise

Fonte: Addressing Mental Health and Psychosocial Aspects of Covid-19 
Outbreak, fevereiro de 2020. Diretrizes do Comitê Permanente 
Interagências (IASC) elaboradas pelo Grupo de Referência do IASC sobre 
Saúde Mental e Apoio Psicossocial em Ambientes de Emergência. 
Traduzido e adaptado para o português pela equipe de Saúde do 
UNICEF Brasil. Produção editorial/parceria institucional: Cross Content.


