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A CRIANÇA E O 
ADOLESCENTE
NA PANDEMIA
A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) apresenta desa�os para 
todas as faixas etárias e, de modo especial, na infância e na 
adolescência. Nossas crianças e nossos adolescentes também estão 
submetidos a drásticas mudanças no cotidiano, sendo uma das 
populações com maiores prejuízos emocionais. Não frequentar mais 
a escola, interromper cursos, não poder encontrar os amigos, ter 
restrição às visitas aos avós e outras pessoas de grupo de risco, a 
diminuição dos passeios, o maior contato com os familiares em sua 
moradia – que nem sempre é bom como se gostaria... – a perda de 
pessoas queridas por Covid-19, dentre tantas outras situações, são 
disparadoras de maior estresse neles. 
Neste material, a Secretaria de Saúde de Suzano, por meio da Rede de 
Atenção Psicossocial (RAPS), vem tratar sobre os impactos da 
pandemia para crianças e adolescentes, compreendendo que estas 
faixas etárias requerem atenção especial e cuidados especí�cos em 
relação aos sentimentos e comportamentos despertados no atual 
contexto.



E COMO FICA A
SAÚDE MENTAL?
“Há um passado no meu presente
Um sol bem quente lá no meu quintal
Toda vez que a bruxa me assombra
O menino me dá a mão”
(Bola de meia, bola de gude, Milton Nascimento)

Muitos familiares têm di�culdade de lidar com as demonstrações de 
medo, insegurança e tristeza de crianças e adolescentes, pois a saúde 
mental de muitos adultos também está afetada, seja pelo 
desemprego, pelas perdas diversas, sobrecargas de tarefas etc. Com o 
fechamento das escolas, a relação com o meio de aprendizagem 
mudou, trazendo uma sobrecarga àqueles que acompanham as 
atividades escolares online. Existe, ainda, a di�culdade de nem todos 
terem acesso à Internet ou a um computador. Devemos considerar 
que nos casos em que os familiares já enfrentavam sofrimento 
mental, é mais difícil que estes percebam as necessidades de crianças 
e adolescentes, tornando-os ainda mais vulneráveis. 
Estudos apontam o aumento da violência e de problemas com a 
saúde mental em períodos de crise, catástrofes e emergências.



EFEITOS DA 
PANDEMIA 
De certo modo, com a pandemia, crianças e adolescentes estão 
suscetíveis a alterações de humor e de comportamento. Por isso, para 
se ter um parâmetro sobre a gravidade delas, pode-se observar o 
quanto aquele sentimento está di�cultando ou impedindo suas 
tarefas cotidianas. 
Por exemplo:
- Preocupada com a Covid-19, a criança adquiriu o hábito de lavar as 
mãos constantemente. Ela faz isso sempre que vai comer algo ou 
brincar. Vale a pergunta: isto é pontual? Não abandona a hora de 
brincar, de comer, por causa da preocupação com limpeza? Pode ser 
considerada a adaptação coerente com o cenário da pandemia. 
- O adolescente para de fazer outras tarefas e seu foco está centrado 
na lavagem das mãos e outros riscos de contaminação, e deixa outras 
atividades por causa disto? Parece apresentar um maior sofrimento, e 
precisará de mais apoio.
As alterações observadas nos comportamentos podem ser tristeza, 
irritabilidade, medo, insegurança, choro, de forma mais continuada. 
Outras reações comuns são alterações no sono e na alimentação, 
falta de interesse por atividades do dia a dia, perguntas frequentes 
sobre pessoas com as quais teve a convivência interrompida, 
mudanças de humor…



TODO MUNDO 
DENTRO DE CASA
O isolamento social e o con�namento em casa durante a pandemia 
de Covid-19 têm aumentado o risco de violência física, sexual e 
psicológica. A maior convivência familiar imposta pelas mudanças no 
trabalho dos adultos (home o�ce, desemprego, trabalho informal…) 
e paralisação das aulas presenciais de crianças e adolescentes, muitas 
vezes em ambientes pequenos e com pouca ou nenhuma 
privacidade, são fatores estressantes e que podem aumentar os 
con�itos, desencadeando com maior frequência situações de 
violências domésticas. Estas podem ser desde o aumento dos 
castigos, xingamentos, abusos físicos e sexuais, consumo de álcool e 
outras drogas etc., tornando o ambiente menos saudável para todas 
as pessoas que nele vivem. Crianças e adolescentes são bastante 
vulneráveis a estas circunstâncias. 
A casa, infelizmente, não é um lugar seguro para todos, pois muitos 
membros da família precisam compartilhar a moradia com a pessoa 
que os agride. Ainda há o agravante do silenciamento destes casos, já 
que espaços protetivos, como escolas e centros comunitários, que 
conseguem identi�car sinais de maus tratos e negligências, 
encontram-se fechados. 

Identi�cando casos de violência, pode-se acessar o 
Conselho Tutelar da Região, o Disque 100, ou o Ministério 
Público da cidade.



EM CONTATO
COM O MUNDO 
PELA TELA DO 
CELULAR...
Os meios virtuais, celular e computador nos colocam em contato 
com o mundo externo, nos possibilitam viajar por várias culturas, 
aprender novos idiomas, conhecer curiosidades etc, mas também 
podem apresentar conteúdos não adequados para crianças e 
adolescentes. Pesquisas apontam maior procura por conteúdo 
pornográ�co com a participação de crianças e adolescentes, sendo 
necessário redobrar os cuidados com o contato destes com o meio 
virtual. 
Pode-se �car atento ao tempo que a criança permanece no 
computador, monitorar seus acessos, perceber se tenta esconder 
algo. 
As ações podem ser de�nir a con�guração do computador para 
restringir sites e conteúdos impróprios, conversar sobre riscos em 
postagens de fotos e em fazer contato com desconhecidos, orientar 
para não aceitar chantagens, dentre outras. 

Se for observado contato de alguém com intenção sexualizada, o 
caso pode ser denunciado pelo Disque 100, para denúncias de 
maus tratos e violências contra crianças e adolescentes, 
vinculado ao Ministério da Justiça. Ligação gratuita. Não precisa 
se identi�car. Ou então acionar o Conselho Tutelar da sua região.



CONVERSANDO 
COM AS CRIANÇAS 
SOBRE A PANDEMIA
“Por que a gente espirra?
Por que as unhas crescem?
Por que o sangue corre?
Por que a gente morre?”
(Oito anos – Paula Toller)

Em todos os lugares, na TV, no motivo de não ir para a escola, a 
palavra Covid-19 tem feito parte do nosso dia a dia. A criança já 
percebeu que a rotina mudou muito, já ouviu falar de vírus, mas não 
exatamente entende o que está acontecendo. Por que algumas 
pessoas da família estão mais em casa? O que vai ter que mudar na 
residência com a pandemia?
A criança, ao não participar do assunto “pandemia”, vai criar uma série 
de hipóteses para dar conta para si mesma do que deve estar 
acontecendo. Estas podem ser difíceis e de muito sofrimento 
também, como “minha tia não veio mais em casa porque não gosta 
mais de mim”, quando de fato a tia trabalha em hospital e não quer 
expor outros familiares. Ou então “como a mãe do meu amigo 
morreu de Covid, acho que vou perder minha mãe também”. 
Nem tudo podemos explicar e dar garantias, pelo simples fato de não 
termos mesmo garantias sobre vida e morte, principalmente em 
tempos de pandemia, mas cabe conversar, dizer que “a mamãe está 
tomando todos os cuidados, está usando máscara sempre porque a 
mamãe também não quer �car doente e vai fazer de tudo para �car 
bem e cuidar de você”. Isto, sendo uma verdade, pode ser dito, pois 
mostra também a expectativa desta mãe para que tudo �que bem e 
não dá garantias impossíveis de serem cumpridas.

               .    



“Eu sou pequeno, me dizem,
E eu �co muito zangado.

Tenho de olhar todo mundo
Com o queixo levantado.

Mas, se formiga falasse
E me visse lá do chão,
Ia dizer, com certeza:

– Minha nossa, que grandão!” 
(Pontinho de Vista – Pedro Bandeira)

Outra forma de conversar sobre a pandemia é perguntar o que a 
criança sabe sobre o assunto e quais dúvidas ela tem. Dentro do que 
ela trouxer, é possível explicar, complementar, passar informações 
verdadeiras, sem julgar certo ou errado o que a criança sabe, mas 
dando elementos para ela construir uma compreensão sobre o que o 
mundo está vivendo. Vale ressaltar que isto precisa ser dito em uma 
linguagem que a criança entenda.



CONVERSANDO 
COM ADOLESCENTES 
SOBRE A PANDEMIA
“Não tenho mais o tempo que passou
Mas tenho muito tempo
Temos todo o tempo do mundo
(…)
Somos tão jovens
Tão jovens! Tão jovens!”
(Tempo Perdido – Legião Urbana)

Para falar com adolescentes sobre Covid-19, primeiro, é necessário 
que os adultos pensem suas expectativas em relação a eles, por 
exemplo: 
- Será que seu �lho de 15 anos vai conseguir ter a mesma intensidade 
de estudos que tinha antes da pandemia?  
- Vai haver um adulto que conseguirá acompanhar as atividades do 
adolescente? Se não, será que vai dar para cobrar tanto quanto antes? 
A adolescência por si só é um período de muitas transformações, 
autoaceitações e convivência em grupo. Com todas as limitações que 
estamos vivendo, este processo precisará ainda de mais cuidado, 
conversa e paciência.



MUDANÇAS DE 
COMPORTAMENTO
Espera-se que os adultos sejam quem possa ofertar um porto seguro 
para os adolescentes.  O diálogo é sempre importante, mesmo que 
estes não queiram conversar na mesma hora que o adulto quer, ou 
que tenha outra forma de se expressar. O adulto pode ser o suporte 
para receber suas emoções. É uma boa hora para ensinar que 
enfrentar as di�culdades da vida faz parte do crescimento.
Perguntas mais objetivas para iniciar uma conversa, como por 
exemplo, “Você tem falado com seus amigos? Como eles estão?”, 
podem ser uma forma de estabelecer contato.
Incluir o adolescente nas atividades da casa e na organização das 
festividades virtuais, conversar sobre perdas (mesmo que comece 
falando por você…), falar sobre o luto que todos estão vivendo e 
perguntar o que ele queria para se despedir de alguém querido, 
podem ser formas de acolher as emoções despertadas na pandemia.
Alterações de comportamento, como perda de interesse pelas 
atividades em geral e uso de álcool e outras drogas, podem sinalizar 
um sofrimento maior. Observe também se estão acontecendo falas 
sobre a vida não valer a pena, preferir estar morto, querer morrer. Se 
isto acontecer, busque ajuda para que, junto com os cuidadores, os 
jovens possam receber apoio.
Conversar sobre a gravidade da Covid-19 também é muito 
importante. Jovens não querem “perder tempo” e entendem que 
“não têm tempo a perder”. Há uma vida pra ser vivida e tem que ser 
agora.  E é natural que o adolescente tenha maior di�culdade em 
pensar em consequências mais a longo prazo. Fale sobre a 
importância de se proteger e de proteger quem está em volta, para 
que a situação pare de se agravar, para evitar novos contágios na 
família, enquanto espera-se a vacina. É tempo de dar espaço para o 
crescimento afetivo, acima de tudo.



COMO APOIAR QUEM
ESTÁ SOFRENDO
Outra questão delicada é em relação a crianças e jovens que já 
tinham algum sofrimento mental ou de�ciência. Este público pode 
�car mais suscetível à contaminação por di�culdades em usar os 
acessórios de proteção pessoal (como máscara). Além disso, muitas 
vezes, são pessoas que possivelmente precisam sair de casa para 
tratamentos em saúde e acabam por ter maior exposição. Ou, pelo 
contrário, serviços de saúde estão restringindo alguns atendimentos, 
quando possível, para evitar aglomerações no local. 
Entre os adolescentes, o agravamento de questões de saúde mental 
pode levar a alterações de comportamento e, em muitos casos, às 
violências autoprovocadas (automutilações, tentativas de suicídio), 
com forte impacto familiar e social.
Algumas crianças, devido a alguns transtornos, têm uma necessidade 
maior de rotina sistematizada ou podem se incomodar com várias 
pessoas concentradas onde mora – o que tem maior possibilidade de 
acontecer na pandemia. O distanciamento social também pode �car 
comprometido quando há necessidade de cuidador para atividades 
básicas. 
Estar atento a estas questões é fundamental para compreender as 
alterações de comportamento e tentar reorganizar as rotinas e os 
espaços dentro de casa.
Quando são os adultos cuidadores que estão em processo de 
adoecimento, a vulnerabilidade também é aumentada, pois nem 
sempre há outro responsável que possa assumir os cuidados, além da 
sobrecarga e fragilidades impostas pela doença.
Neste caso, é importante estar atento ao entorno para identi�car 
crianças e adolescentes nestas condições e poder ajudar a fortalecer 
a rede de apoio da família.



ÓRFÃOS DA 
COVID-19
“Sem perceber
A semente se transforma em árvore
A lagarta vira borboleta
E o vento vai contando a história!”
(Sem Perceber – Música em Família)

Um ano depois do início da pandemia, já há novas questões em que 
se debruçar em relação ao meio social. Uma delas, relacionada às 
crianças e aos adolescentes, diz respeito ao que começou a ser 
chamado de “órfãos da pandemia”. Tal e qual os órfãos de guerra, 
temos um número cada vez maior de crianças e adolescentes que 
estão perdendo seus cuidadores, suas referências.
Precisamos, enquanto sociedade, nos mais diversos âmbitos e 
poderes (público, sociedade civil organizada, comunidade…) estar 
atentos a esta infância e a esta juventude, que vão crescendo pouco 
amparadas, por vezes tendo perdido seus familiares, num país de 
condição econômica de pobreza para grande parte da população.



PROTEGENDO A 
SAÚDE MENTAL
DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

“Eu descobri que as coisas boas da vida
São de graça, não custam nada
Eu descobri que o mundo inteiro

Pode ser o meu jardim, a minha casa
O pôr do sol não custa nada

A brincadeira não custa nada
Um gol de placa não custa nada

Vento no rosto não custa nada
E quando tudo parecer que está perdido

Dê uma boa gargalhada”
(Não custa nada - Música em Família)



Onde deixar nossas crianças 
enquanto trabalhamos?

A primeira di�culdade que se colocou com a pandemia foi onde 
deixar as crianças, com o agravamento no número de contaminados. 
Muitas vezes, foi orientado que avós não se responsabilizassem pelo 
cuidado de crianças, por estes serem de grupo de risco, o que pode 
despertar outras formas de cuidado, como a pactuação de um 
familiar cuidador, por exemplo uma tia, que já cuida dos �lhos dela e 
pode se responsabilizar por mais alguém, ou que �cou 
desempregada e tem disponibilidade para cuidar das crianças da 
família, recebendo, quando possível, uma ajuda de custo… 



E COMO FICA A
SAÚDE MENTAL?
“Há um passado no meu presente
Um sol bem quente lá no meu quintal
Toda vez que a bruxa me assombra
O menino me dá a mão”
(Bola de meia, bola de gude, Milton Nascimento)

Muitos familiares têm di�culdade de lidar com as demonstrações de 
medo, insegurança e tristeza de crianças e adolescentes, pois a saúde 
mental de muitos adultos também está afetada, seja pelo 
desemprego, pelas perdas diversas, sobrecargas de tarefas etc. Com o 
fechamento das escolas, a relação com o meio de aprendizagem 
mudou, trazendo uma sobrecarga àqueles que acompanham as 
atividades escolares online. Existe, ainda, a di�culdade de nem todos 
terem acesso à Internet ou a um computador. Devemos considerar 
que nos casos em que os familiares já enfrentavam sofrimento 
mental, é mais difícil que estes percebam as necessidades de crianças 
e adolescentes, tornando-os ainda mais vulneráveis. 
Estudos apontam o aumento da violência e de problemas com a 
saúde mental em períodos de crise, catástrofes e emergências.

Diminuir a exposição às ‘telas’
“Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo
E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo
Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva
E se faço chover,
com dois riscos tenho um guarda-chuva”
(Aquarela – Toquinho)

As restrições às “telas” também auxiliam no cuidado com a saúde 
mental, seja na tela da televisão, do celular ou do computador, por 
um tempo mais ampliado durante a pandemia. São aulas online, 
relações que se estabelecem por aplicativos, os games e uma série de 
atividades que têm colocado o virtual no centro de suas realizações.
Assim, há menos tempo para brincadeiras, atividades físicas, leitura 
de livros, conversas com os familiares, desenhar e pintar e outras 
formas de lazer que são fundamentais para o desenvolvimento 
psicomotor, especialmente de pessoas nestas faixas etárias. As 
atividades físicas podem ser realizadas mesmo em espaços 
pequenos, como pular corda, fazer ginástica, jogar bola no quintal 
etc. Outras atividades de desenvolvimento de outras habilidades 
também são muito bem-vindas: jogos de tabuleiro, trabalhos 
manuais compatíveis com a idade, contação de histórias, teatro e 
tantas outras possibilidades. Outra função destas atividades pode ser 
a de desenvolver a habilidade social.



E COMO FICA A
SAÚDE MENTAL?
“Há um passado no meu presente
Um sol bem quente lá no meu quintal
Toda vez que a bruxa me assombra
O menino me dá a mão”
(Bola de meia, bola de gude, Milton Nascimento)

Muitos familiares têm di�culdade de lidar com as demonstrações de 
medo, insegurança e tristeza de crianças e adolescentes, pois a saúde 
mental de muitos adultos também está afetada, seja pelo 
desemprego, pelas perdas diversas, sobrecargas de tarefas etc. Com o 
fechamento das escolas, a relação com o meio de aprendizagem 
mudou, trazendo uma sobrecarga àqueles que acompanham as 
atividades escolares online. Existe, ainda, a di�culdade de nem todos 
terem acesso à Internet ou a um computador. Devemos considerar 
que nos casos em que os familiares já enfrentavam sofrimento 
mental, é mais difícil que estes percebam as necessidades de crianças 
e adolescentes, tornando-os ainda mais vulneráveis. 
Estudos apontam o aumento da violência e de problemas com a 
saúde mental em períodos de crise, catástrofes e emergências.

Alimentação Saudável
A alimentação saudável também propicia uma melhor qualidade de 
vida. Embora se saiba que neste momento o acesso à alimentação 
está restrito para muitas famílias; para outras tantas, estando por um 
tempo prolongado em casa, há a tendência de se consumir em maior 
quantidade doces, bolachas, salgadinhos, refrigerantes etc. Vale a 
pena substituir, sempre que possível, esses alimentos por legumes, 
verduras e cereais, para uma dieta mais equilibrada. Outra sugestão é 
criar uma pequena horta num pedaço de terra ou mesmo em 
garrafas PET, bacias, latas e outros. Pode ser uma forma de engajar 
toda a família no cuidado do plantio.  O ato de preparar os alimentos 
pode propiciar bons momentos em família.

Atividades Manuais
O uso da imaginação é um grande recurso, especialmente em 
tempos difíceis. As bonecas e os bichinhos feitos com retalhos, linhas, 
botões, nas formas mais variadas; as fantasias com papel ou dando 
outros usos às roupas do cotidiano; os rios feitos com lençol, os 
barcos de almofadas… Dar liberdade para a invenção e aceitar toda 
história que vier é uma forma de diversão e até de expressão de 
sentimentos, o que pode trazer algum alívio para todos. Por meio da 
criatividade é possível expressar medos, tristezas e ansiedades, e isso 
funciona melhor quando acontece em um ambiente apoiado.



A Importância da Rotina
“Isso é pra durar, amor
Se é pra �car, �cou
Se a gente combinou, valeu
Isso é pra lembrar
Que o meu amor é todo seu”
(Te amo família - Carlinhos Brown)

Manter uma rotina bem equilibrada para a criança e para o 
adolescente auxilia na saúde mental destes, pois reforça a sensação 
de segurança em relação aos acontecimentos do dia e tende a 
diminuir con�itos, pois quando sabe do horário do almoço, do 
banho, por exemplo, a criança já espera que isto aconteça, já faz parte 
do seu “roteiro”.

Marcar o tempo…
Com o planejamento do dia a dia, além de dar segurança para as 
crianças, pode-se de�nir espaços para cada tarefa importante a se 
realizar: alimentação em horários regulares, atividades físicas, horário 
de estudo, tempo ao ar livre, autocuidado etc. Ajuda a marcar o 
tempo, o dia e a noite, a mudança de dia, o �nal de semana. Desse 
modo, os dias não �cam indiferenciados, os períodos �cam 
marcados. 



EFEITOS DA 
PANDEMIA 
De certo modo, com a pandemia, crianças e adolescentes estão 
suscetíveis a alterações de humor e de comportamento. Por isso, para 
se ter um parâmetro sobre a gravidade delas, pode-se observar o 
quanto aquele sentimento está di�cultando ou impedindo suas 
tarefas cotidianas. 
Por exemplo:
- Preocupada com a Covid-19, a criança adquiriu o hábito de lavar as 
mãos constantemente. Ela faz isso sempre que vai comer algo ou 
brincar. Vale a pergunta: isto é pontual? Não abandona a hora de 
brincar, de comer, por causa da preocupação com limpeza? Pode ser 
considerada a adaptação coerente com o cenário da pandemia. 
- O adolescente para de fazer outras tarefas e seu foco está centrado 
na lavagem das mãos e outros riscos de contaminação, e deixa outras 
atividades por causa disto? Parece apresentar um maior sofrimento, e 
precisará de mais apoio.
As alterações observadas nos comportamentos podem ser tristeza, 
irritabilidade, medo, insegurança, choro, de forma mais continuada. 
Outras reações comuns são alterações no sono e na alimentação, 
falta de interesse por atividades do dia a dia, perguntas frequentes 
sobre pessoas com as quais teve a convivência interrompida, 
mudanças de humor…

Cuidar do sono...
É uma forma de organizar também os períodos em que a criança ou 
o adolescente vai dormir, o que é fundamental para manter a saúde 
por propiciar horas su�cientes de sono (regulam hormônios, humor e 
disposição, por exemplo), permite estipular o dormir e o acordar mais 
cedo, podendo tomar sol em horários de exposição mais saudável. 

Fazer combinados…
Permitir combinados, como o de só consumir alguns alimentos aos 
�nais de semana, jogar games por um período mais curto e em dias 
alternados, por exemplo, é um facilitador para a realização de 
acordos. E por falar em acordos, quanto mais as decisões forem 
tomadas por todos que moram junto, mais fácil a adesão. Mesmo 
crianças pequenas podem opinar e ajudar a decidir sobre o dia a dia 
do ambiente em que vivem, dentro do que compete de 
responsabilidade a uma criança. A rotina é uma organizadora. 

Para apoio em questões de saúde mental, procure a 
uma unidade de saúde mais próxima de onde você 
mora para iniciar acompanhamento.
.    



VAMOS 
BRINCAR!
“Na nossa casa amor-perfeito é mato
E o teto estrelado também tem luar
A nossa casa até parece um ninho
Vem um passarinho pra nos acordar
Na nossa casa passa um rio no meio
E o nosso leito pode ser o mar”
(Na nossa casa, Arnaldo Antunes)

Nada melhor do que brincar. Dá para aprender, sociabilizar, inventar, 
usar diversas linguagens…
Pode ser uma forma de reunir as pessoas que moram juntas e fazer 
com que todos passem um tempo de diversão. 
  
Trazemos aqui alguns links para servir de sugestão de atividade. 
Exemplos:



Para crianças:

https://www.unasp.br/noticias/brincadeiras-educativ
as-para-as-criancas-na-quarentena

https://labedu.org.br/7-experiencias/?gclid=EAIaIQob
ChMIq4eOgtDn7wIVi4SRCh2LuwmvEAMYAyAAEgLzXf
D_BwE

https://www.tempojunto.com/2015/05/15/30-brinca
deiras-simples/

Para adolescentes:

https://www.familia.com.br/11-brincadeiras-para-div
ertir-os-adolescentes/

https://www.familia.com.br/11-brincadeiras-para-div
ertir-os-adolescentes/

https://www.tempojunto.com/2016/08/01/10-brinca
deiras-para-criancas-maiores-de-10-anos

Para toda a família:

https://universoeducom.org/10-jogos-para-fazer-em-
casa-com-criancas-e-adolescentes/

https://portal.aprendiz.uol.com.br/2018/07/23/6-brin
cadeiras-inclusivas-para-fazer-ao-ar-livre/



SUGESTÕES DE LEITURA
Como falar com crianças e adolescentes 
sobre o coronavírus
Disponível em:
https://bityli.com/984vD

UFMT. Coronavírus – Série Pequenos 
Cientistas/Mundo invisível
Disponível em:
 https://bityli.com/XsFlo

Ministério da Mulher, família e direitos 
humanos. Enfrentando a violência 
on-line contra adolescentes no contexto 
da pandemia de COVID-19. 
Disponível em: 
https://bityli.com/2pWFu

UFSCar. Minimizando o efeito do 
isolamento social em crianças com 
deficiência motora: Como estimular seu 
filho na participação das atividades 
diárias.
Disponível em: 
https://bityli.com/sZOUe



MUDANÇAS DE 
COMPORTAMENTO
Espera-se que os adultos sejam quem possa ofertar um porto seguro 
para os adolescentes.  O diálogo é sempre importante, mesmo que 
estes não queiram conversar na mesma hora que o adulto quer, ou 
que tenha outra forma de se expressar. O adulto pode ser o suporte 
para receber suas emoções. É uma boa hora para ensinar que 
enfrentar as di�culdades da vida faz parte do crescimento.
Perguntas mais objetivas para iniciar uma conversa, como por 
exemplo, “Você tem falado com seus amigos? Como eles estão?”, 
podem ser uma forma de estabelecer contato.
Incluir o adolescente nas atividades da casa e na organização das 
festividades virtuais, conversar sobre perdas (mesmo que comece 
falando por você…), falar sobre o luto que todos estão vivendo e 
perguntar o que ele queria para se despedir de alguém querido, 
podem ser formas de acolher as emoções despertadas na pandemia.
Alterações de comportamento, como perda de interesse pelas 
atividades em geral e uso de álcool e outras drogas, podem sinalizar 
um sofrimento maior. Observe também se estão acontecendo falas 
sobre a vida não valer a pena, preferir estar morto, querer morrer. Se 
isto acontecer, busque ajuda para que, junto com os cuidadores, os 
jovens possam receber apoio.
Conversar sobre a gravidade da Covid-19 também é muito 
importante. Jovens não querem “perder tempo” e entendem que 
“não têm tempo a perder”. Há uma vida pra ser vivida e tem que ser 
agora.  E é natural que o adolescente tenha maior di�culdade em 
pensar em consequências mais a longo prazo. Fale sobre a 
importância de se proteger e de proteger quem está em volta, para 
que a situação pare de se agravar, para evitar novos contágios na 
família, enquanto espera-se a vacina. É tempo de dar espaço para o 
crescimento afetivo, acima de tudo.

CONTATOS IMPORTANTES

Conselho Tutelar 1 – Centro
Tel.: (11) 4743-3313

Conselho Tutelar 2 – Boa Vista
Tel.: (11) 4748-8188

Disque 100 (ou Disque Direitos Humanos): 
serviço de denúncias e proteção contra 

violações de direitos humanos, 24h, todos os 
dias, gratuito e aceita ligação de celular �xo) 

Tel.: 100

Ministério Público do Estado de São 
Paulo em Suzano

Tel.: 4747-3931

Prefeitura de Suzano 
Tel.: 4745-2000

Para apoio em questões de saúde mental, procure 
a unidade de saúde mais próxima de onde você 

mora para iniciar acompanhamento.


