




Notificações 

por violência 

autoprovocada 

incluem 

ideação 

suicida, 

autolesões, 

tentativas de 

suicídio e 

suicídio

Com o 

isolamento 

provocado pela 

pandemia da 

COVID-19, 

intensifica-se a 

demanda na 

área de saúde 

mental na 

adolescência





Contexto: 
COVID-19
e as 
adolescências

• Escolas fechadas por muito tempo

• Dificuldade para manter conexões sociais entre pares

• Redução de práticas de atividades físicas

• Aumento de tempo nas telas e convívio com familiars

• Surgimento ou agravamento de violências e 
desigualdades

• Perdas, luto, insegurança alimentar e incerteza com o 
future

CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE, AUTONOMIA E INTERAÇÃO

É na segunda década da vida que surge a maioria 
dos transtornos mentais 



Pesquisa Convid
Adolescentes, Fiocruz, 2020

• 9.740 participantes entre 12 e 17 anos

• 31,6% dos participantes referiram se sentir tristes 
na maioria das vezes ou sempre durante a 
pandemia, sendo que o percentual de tristeza 
reportado pelas meninas foi 2,1 vezes maior em 
comparação aos meninos.

• 48,7% dos participantes relataram irritação, 
nervosismo e mau humor na maioria das vezes ou 
sempre durante a pandemia, com as meninas 
indicando 1,7 vezes mais esses sintomas. 

• Sugere importância de pensar em estratégias de 
atenção às demandas específicas dessa fase do ciclo 
de vida



TIC Kids Online, CETIC.br, 
2020

• 89% da população entre 9 e 17 anos eram usuárias de Internet no Brasil, 
predominantemente pelo telefone celular (95%). 

• As proporções de usuários da Internet são menores nas áreas rurais (75%), 
nas regiões Norte (79%) e Nordeste (79%) e nas classes D e E (80%). 

• 4,8 milhões de crianças e adolescentes viviam em domicílios sem acesso à 
Internet, o que corresponde a 18% da população de 9 a 17 anos. 

• Embora estratégias de apoio em saúde mental e intervenções voltadas a 
adolescentes brasileiros consigam alcançar a maior parte desse público por 
meios virtuais, uma parcela expressiva dos adolescentes no país 
lamentavelmente pode ser excluída da atenção por meios de TIC, o que 
tende a agravar demandas e intensificar vulnerabilidades existentes 
previamente à pandemia. 

• Além de cuidado por meios virtuais, deve-se garantir também a manutenção 
de atendimentos face a face.













https://www.instagram.com/tv/CUc_UWUtoyr/?ut

m_source=ig_web_copy_link





Quem faz o Pode Falar?


