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Saúde Mental



INTRODUÇÃO

✓ SEGUNDO A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS) SAÚDE É UM ESTADO

DE COMPLETO BEM ESTAR FÍSICO, MENTAL E SOCIAL DO INDIVÍDUO E NÃO

APENAS UMA MERA AUSÊNCIA DE DOENÇA OU ENFERMIDADE;

✓ A saúde mental é determinada por uma série de fatores socioeconômicos, biológicos e

ambientais;

✓ Não significa ausência de conflitos, mas a capacidade de lidar com eles de forma mais

funcional e saudável possível.

Saúde Mental X Pandemia x Relações Sociais



INTRODUÇÃO

A preocupação com a saúde mental da população se intensifica durante uma grave crise social. A pandemia do

novo coronavírus pode ser descrita como uma dessas crises, a qual tem se caracterizada como um dos

maiores problemas de saúde pública internacional das últimas décadas, tendo atingido praticamente todo o

planeta (OMS, 2020).

Um evento como esse ocasiona perturbações psicológicas e sociais que afetam a capacidade de

enfrentamento de toda a sociedade, em variados níveis de intensidade e propagação (Ministério da Saúde do

Brasil [MS], 2020).

Saúde Mental X Pandemia x Relações Sociais



- irritabilidade

- agressividade

- baixa tolerância

- labilidade emocional

- sentimento de tédio, solidão, desamparo, tristeza, angústia, raiva, medo 

- estresse

- negação

- ansiedade

- comportamentos compulsivos

- uso e abuso de substâncias psicoativas

- alteração no padrão de sono

- modificações das relações  interpessoais

(Brooks et al., 2020; Duan & Zhu, 2020; Wang, Zhang, Zhao, Zhang, & Jiang, 2020; Yang et al., 2020)

REPERCUSSÕES DA COVID-19  SOBRE A  SAÚDE MENTAL



✓ Duas grandes populações (desigualdade social):

- As que podem e escolhem fazer o confinamento para se proteger;

- E as que foram jogadas a continuar sobrevivendo em condições cada vez

mais adversas, de segregação e de indiferença ao seu sofrimento.

COMO FICAM AS RELAÇÕES SOCIAIS EM MEIO A PANDEMIA?



✓ Principais questões evidenciadas: medo de adoecer, perder uma pessoa querida,

perda de emprego, intensificação de conflitos familiares;

✓ Importante quebra da rotina;

✓ Maior convivência com os conflitos pela ampliação da convivência social;

✓ Modificações ou anulações de projetos de vida;

COMO FICAM AS RELAÇÕES SOCIAIS EM MEIO A PANDEMIA?



✓ Buscar outras formas de socialização

✓ Práticas corporais

✓ Cuidado com o excesso de informação

✓ Fazer coisas que gosta (práticas de autocuidado)

✓ Praticar a resiliência

✓ Estabelecer organizações diárias (rotina)

✓ Manutenção de vínculos sociais

✓ Reorganização  e fortalecimento das redes

Intervenções para mitigar riscos de sofrimento mental na população e 

geral   (estratégias individuais e coletivas) 



✓ Vínculo

Os vínculos sociais são fatores de proteção para as psicopatologias e para a

manutenção da saúde mental.

Segundo Campos (2003, p.28) entende-se por vínculo “a circulação de afeto

entre as pessoas a partir da disposição de acolher de uns e da decisão de buscar

apoio de outros”.

Fatores de Proteção para Saúde Mental



A Atenção Básica, os CAPS e outros serviços da Rede de Atenção Psicossocial

(RAPS) são importantes dispositivos para promoção de saúde mental com foco

no vínculo, no território e no respeito as singularidades dos sujeitos;

A clínica que se dispõe a construir é feito nas nossas andanças, valorizando o

desejo do sujeito e construindo relações de cuidado pautados no respeito e na

singularidade.

Defende-se uma clínica “peripatética”, que significa a disponibilidade ao “passear,

ir e vir conversando” (LANCETTI, 2007, p.15), no qual a equipe empresta seu

poder contratual e estimula que os mesmos possam construir mecanismos de

autovalorização e empoderamento;

A potência da Atenção Básica, CAPS e outros serviços da RAPS



➢ Grande desafio para os profissionais de saúde;

➢ A COVID-19 trouxe muito além dos impactos com a saúde clínica (social,

político, econômico, cultural);

➢ Exige uma reestruturação dos serviços para garantir a continuidade do

cuidado aos sujeitos (teleatendimentos, por exemplo);

➢ Com o fechamento de diversos serviços e lugares para “ser” “estar” dos

sujeitos, a Atenção Básica e os CAPS se tornam ainda mais relevantes para o

cuidado;

Reorganização  e fortalecimento das redes



➢ Geralmente, neste período, são nessas instituições que chegarão primeiro os

conflitos e demandas, que tem interferido nas relações sociais dos sujeitos na

pandemia;

➢ O que irá exigir dos profissionais cada vez mais habilidades de matriciamento

e de articulação de rede;

➢ Violência doméstica, desemprego, questões de moradia são exemplos de

demandas comuns.

Reorganização  e fortalecimento das redes



✓ Qualificação das equipes (matriciamento mútuo);

✓ Intervenção ampliada;

✓ Formação de rede de apoio entre os profissionais;

✓ Ampliação da capacidade de resolução dos problemas;

✓ Construção de uma noção mais clara de apoio entre os serviços e não de

transferência de responsabilidade;

✓ Encaminhamentos implicados.

Articulação entre AB, CAPS e outros serviços da RAPS para 

intervenção na dinâmica das relações sociais dos sujeitos



❖ Vivemos atualmente um experimento social mundial provocado pela

COVID-19, neste sentido, também tivemos nossas relações sociais

impactadas;

❖ Então, neste momento, devemos nos acolher sem julgamento e

respeitando nossos limites e individualidades.

OBRIGADA!
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