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1.Antecedentes

1 em cada 5 pessoas em contextos de conflito vive com alguma
condição de saúde mental 

Pessoas com condições mentais graves morrem 10 a 20 anos 
antes da população em geral

A economia global perde mais de US$ 1 trilhão/ano devido à 
depressão e ansiedade

14% da carga global de doenças é atribuída aos problemas mentais, 
neurológicos e por uso de substâncias (MNS) no mundo, mas 75% das 
pessoas, sobretudo em países de baixo-médio poder econômico, não 
tem acesso ao tratamento de que precisam



2. Os impactos psicossociais da COVID-19

• Organismos internacionais e autoridades sanitárias  
vêm expressando a sua preocupação quanto aos 
impactos psicossociais da pandemia na população

• Entre um terço e metade da população exposta pode 
vir a ter algum problema de saúde mental,

• Respostas esperadas, comuns e transitórias frente a 
um contexto de adversidade o da pandemia

• Pessoas com alguma condição MNS preexistente têm 
maior risco de exacerbação dos sintomas e recaídas  



2. Os impactos
psicossociais da 
COVID-19 na
saúde mental

• Estresse agudo
• Luto
• Medo de ser infectado
• Ansiedade
• Uso de álcool e outras substâncias
• Preocupação devido a perdas financeiras
• Incerteza diante do presente e do futuro
• Insônia
• Dificuldades emocionais de crianças e jovens
• Conflitos familiares
• Abusos e violência doméstica
• Afastamento/rupturas familiares
• Depressão e suicídio

(UN, 2020; Hommes et al., 2020; Brooks et al, 2020)



3. Saúde Mental e Apoio Psicossocial: estratégias de enfrentamento e ação



3. Saúde Mental e Apoio Psicossocial: estratégias de enfrentamento e ação

Serviços
Especializados

Apoios
não-

especializados 

Fortalecimento dos 
apoios comunitários e 

familiares

Serviços básicos e segurança

Ações da OPAS

Projeto Fortalecimento 

de Capacidades Locais 

em Saúde Mental e 

Apoio Psicossocial no 

contexto do fluxo 

migratório em Boa 

Vista, Roraima

Tradução e 

disseminação de 

guias, documentos 

técnicos com 

orientações, cards, 

infográficos
Campanha para Promoção 

da Saúde Mental no 

contexto da COVID-19 

8 vídeos disseminados em 

redes sociais

Apoio técnico iniciativas 

estaduais de capacitação 

remota utilizando-se o 

Guia de Intervenção 

Humanitária mhGAP
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