Você procura informações sobre Atenção Psicossocial e Saúde Mental na pandemia COVID-19?
Então está no lugar certo!
Organizamos diferentes conteúdos, separados em quatro grupos temáticos para facilitar a sua busca, sendo estes:
1- Cuidados em saúde mental
2- Cuidados com as famílias
3- Cuidados para os profissionais de saúde
4- Orientações para os gestores
Aqui você encontrará referências da Organização Mundial da Saúde (OMS), Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), Fundação Oswaldo
Cruz Fiocruze Força Tarefa PsiCOVIDa (Conhecimento científico a favor do bem-estar).
Boas leituras!

Grupo temático 1- Cuidados em saúde mental
TÍTULO
Adaptação e permanência no ensino
superior em tempos de pandemia

As duas principais armadilhas da
mente em tempos de coronavírus:
Como identificar e minimizar suas
consequências

LINK
https://www.researchgate.net/publication/341590949_Adaptacao_e_pe
rmanencia_no_Ensino_Superior_em_tempos_de_pandemia

ORGANIZADOR
PsiCOVIDa

https://www.pucrs.br/wp-content/uploads/2020/05/CARTILHA-ASDUAS-PRINCIPAIS-ARMADILHAS-DA-MENTE-EM-TEMPOS-DECORONAVIIRUS-COMO-IDENTIFICAR-E-MINIMIZAR-SUASCONSEQUENCIAS.pdf

PsiCOVID

Grupo temático 1- Cuidados em saúde mental
TÍTULO
Bem-estar no trabalho em tempos de
pandemia: um guia para profissionais
em home Office

LINK
https://www.pucrs.br/coronavirus-provz/wpcontent/uploads/sites/270/2020/06/2020_06_02-coronavirus-cartilhaspsicovida-bem-estar_no_trabalho_em_tempos_de_pandemia.pdf

ORGANIZADOR
PsiCOVIDa

Cartilha para enfrentamento do
estresse em tempos de pandemia

https://www.pucrs.br/wp-content/uploads/2020/04/Cartilha-paraEnfrentamento-do-Estresse-em-Tempos-de-Pandemia.pdf

PsiCOVID

Cartilha sobre Home Office em tempos
de pandemia: O que você precisa saber
para trabalhar bem e com saúde.

https://www.pucrs.br/wp-content/uploads/2020/05/cartilha-sobreHome-Office-em-tempos-de-pandemia.pdf

PsiCOVIDa

Como “achatar a curva” em casa:
Cartilha sobre a prática de atividade
física durante a pandemia da COVID19

https://www.pucrs.br/wpcontent/uploads/2020/05/como_achatar_a_curva_emcasa_cartilha_sobre_pratica_de_atividade_fisica_durante_a_pandemia_
COVID-19.pdf

PsiCOVIDa

Considerações psicossociais e de saúde
mental durante o surto de COVID-19

https://iris.paho.org/handle/10665.2/51996

OPAS/OMS

Considerações sobre pessoas com
deficiência durante o surto da COVID19

https://iris.paho.org/handle/10665.2/52063

OPAS/OMS

Habilidades sociais para melhores
relações interpessoais durante o
enfrentamento do Covid-19

file:///C:/Users/MORGANA/Downloads/CartilhaHabilidadesSociaisPandemia%20(6).pdf

PsiCOVIDa

Grupo temático 1- Cuidados em saúde mental
TÍTULO
Infográfico: Como a psicologia pode
ajudar em tempos de crise? Um
informativo para pacientes.

LINK
https://www.pucrs.br/wp-content/uploads/2020/05/CARTILHA-COMOA-PSICOLOGIA-PODE-AJUDAR-EM-TEMPOS-DECRISE_INFORMATIVO_PARA_PACIENTES.pdf

ORGANIZADOR
PsiCOVIDa

O álcool e a COVID-19. O que você
precisa saber

https://www.paho.org/pt/documentos/hoja-informativa-alcohol-covid19-lo-que-debe-saber

OPAS/OMS

Planejamento financeiro em tempos de
pandemia.

https://www.pucrs.br/wpcontent/uploads/2020/05/Cartilha_Planejamento_Financeiro_em_temp
os_de_pandemia.pdf

PsiCOVIDa

Proteção da saúde mental em situações
de pandemia

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/Protecao-da-SaudeMental-em-Situaciones-de-Epidemias--Portugues.pdf

OPAS/OMS

Saúde mental e atenção psicossocial na
pandemia da COVID-19: Processo de
luto no contexto da COVID-19

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42350

Fiocruz

Saúde mental e atenção psicossocial na
pandemia da COVID-19:
Recomendações gerais

https://www.unasus.gov.br/especial/covid19/pdf/108

Grupo temático 2: Cuidados com as famílias
TÍTULO
As crianças e a COVID-19: 10 dicas
simples que ajudam os pais a lidar com
o período de isolamento e quarentena

LINK
https://ips.ufba.br/sites/ips.ufba.br/files/dicas_pais_covid19.pdf

ORGANIZADOR
UFBA

Aumentando o vínculo e a conexão
entre casais durante a pandemia

https://www.researchgate.net/publication/343112345_Cartilha_Aumenta
ndo_o_vinculo_e_a_conexao_entre_casais_durante_a_pandemia

PsiCOVIDa

Como lidar com comportamentos
difíceis das crianças durante a
pandemia da COVID-19

https://www.pucrs.br/wp-content/uploads/2020/05/Como-lidar-comcomportamentos-dificeis-das-criancas-durante-a-pandemia.pdf

PsiCOVIDa

ou
https://linktr.ee/ftpsicovida
Você não está sozinha! Enfrentando a
violência contra a mulher no
isolamento pela COVID-19

https://coronavirus.rs.gov.br/upload/arquivos/202005/21112715cartilhamulheres-v2-1905-roxo.pdf

PsiCOVID

Grupo temático 3: Cuidados para os profissionais de saúde
TÍTULO
Cartilha de enfrentamento do
estresse da COVID-19 para
trabalhadores da saúde

LINK
https://www.pucrs.br/wpcontent/uploads/2020/05/PsiCOVIDa_enfrentamento-estressetrabalhadores-saude.pdf ou https://linktr.ee/ftpsicovida

ORGANIZADOR
PsiCOVIDa

Cartilha Saúde mental e atenção
psicossocial na pandemia da
COVID-19: Orientações aos
trabalhadores dos sistemas de saúde

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41828

Fiocruz

Guia para trabalhadores e gestores
sobre o redesenho do trabalho em
tempos de pandemia

https://www.pucrs.br/wpcontent/uploads/2020/05/Cartilha_Redesenho_do_Trabalho_Final.pdf
ou https://linktr.ee/ftpsicovida

PsiCOVIDa

Manual de intervenções para
transtornos mentais, neurológicos e
por uso de álcool e outras drogas na
rede de atenção básica à saúde
O sofrimento em tempos de
pandemia: guia para o cultivo da
compaixão nos cuidados intensivos
de saúde.
Primeiros Cuidados Psicológicos:
guia para trabalhadores de campo

https://iris.paho.org/handle/10665.2/49096

OMS/OPAS

https://www.pucrs.br/coronavirus-provz/wpcontent/uploads/sites/270/2020/06/2020_06_16-coronavirus-cartilhaso_sofrimento_em_tempos_de_pandemiaguia_para_cultivo_da_compaixao_nos_cuidados_intensivos_de_saude.pdf
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&view=downloa
d&category_slug=prevencao-e-cont-doencas-e-desenv-sustentavel071&alias=1517-primeiros-cuidados-psicologicos-um-guia-paratrabalhadores-campo-7&Itemid=965

PsiCOVIDa

Saúde mental e atenção
psicossocial na pandemia da
COVID-19: Cuidados paliativos:
Orientações aos profissionais de
saúde.

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42351

OMS

Fiocuz

Grupo temático 4 : Orientações para os gestores
TÍTULO
Cuidados com a saúde mental do
pessoal de saúde durante a pandemia
de COVID-19

LINK
https://www.paho.org/pt/documentos/cuidando-saludmental-personal-sanitario-durante-pandemia-covid-19

ORGANIZADOR
OPAS/OMS

Guia para trabalhadores e gestores
sobre o redesenho do trabalho em
tempos de pandemia

PsiCOVIDa
https://www.pucrs.br/wpcontent/uploads/2020/05/Cartilha_Redesenho_do_Trabalho
_Final.pdf

Saúde mental e atenção psicossocial
na pandemia da COVID-19:
Recomendações para gestores

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41030

Fiocruz

Mais informações podem ser acessadas em:
https://www.sbponline.org.br/enfrentamento-covid19
https://linktr.ee/ftpsicovida
http://saudementalcovid19.org.br/publicacao/
https://www.gov.br/servidor/pt-br/assuntos/contecomigo/paginas/paginas-dos-hyperlinks/bem-estar-e-saude-1/apoio-emocional
https://mapasaudemental.com.br/

