


Somos uma instituição sem fins lucrativos que há

nove anos promove a inclusão social de pessoas

em situação de vulnerabilidade social, oferecendo

acesso à saúde primária, por meio de uma rede

que conecta profissionais de saúde, organizações

sociais e empresas que possuem o mesmo

propósito.

Assistimos organizações sociais e comunidades

periféricas em várias regiões no Brasil no cuidado

com a saúde através de iniciativas como projetos,

mutirões, consultas presenciais, telemedicina e

educação em saúde.



Portfólio de 

Saúde Mental



PROBLEMÁTICA

Saúde mental agravada pós período pandêmico

A agenda de saúde frente à pandemia engloba uma gama enorme de áreas que devem ser cobertas, mas é preciso
chamar a atenção para a epidemia paralela, que já dá indícios preocupantes: o aumento do sofrimento psicológico,
dos sintomas psíquicos e dos transtornos mentais. Embora o impacto da disseminação do coronavírus para as
doenças psíquicas ainda esteja sendo mensurado, as implicações para a saúde mental em situações como a que
estamos vivendo já foram relatadas na literatura científica.

É possível dividir as consequências da pandemia em quatro ondas:
– a primeira se refere à sobrecarga imediata sobre os sistemas de saúde em todos os países que tiveram que se
preparar às pressas para o cuidado dos pacientes graves infectados pela Covid-19;
– a segunda está associada à diminuição de recursos na área de saúde para o cuidado de outras condições clínicas
agudas, devido a realocação de verba para o enfrentamento da pandemia;
– a terceira tem relação com o impacto da interrupção nos cuidados de saúde de várias doenças crônicas;
– a quarta inclui o aumento de transtornos mentais e do trauma psicológico provocados diretamente pela infecção
ou por seus desdobramentos secundários.

Fonte: Ministério da Saúde.



PROBLEMÁTICA

Saúde mental agravada pós período pandêmico
De acordo com pesquisa realizada
pela OMS, preocupações com
possíveis aumentos dessas
condições já levaram 90% dos países
pesquisados a incluir saúde mental
e apoio psicossocial em seus planos
de resposta às consequências da
COVID-19, mas permanecem
grandes lacunas e preocupações.
As informações que temos até agora
sobre o impacto da COVID-19 na
saúde mental do mundo são
mínimas, ainda são feitos estudos
para entender a complexidade. Este
tema passa a ser prioritário na
saúde pública de todos os países do
mundo.

Fonte: Organização Mundial da Saúde.

Contribuição com a ODS 3 – global:
“3.4 Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças
não transmissíveis via prevenção e tratamento, e promover a saúde mental
e o bem-estar.”



PILARES DE ATUAÇÃO

Consultas em 
Telepsicologia/ 

Psicoterapia 
breve

Teleorientação
em Psicologia

Curso de 
Primeiros 

Socorros em 
Saúde Mental

Educação em 
Saúde Mental

Psicologia 
Teatral

Mutirão em 
Saúde Mental

Sugestão de público-alvo: adulto*

Sugestão de público-alvo: infanto-juvenil*

*Pessoas em vulnerabilidade social.



Consultas em

Telepsicologia



PILARES DE ATUAÇÃO

Consultas em Telepsicologia/ Psicoterapia Breve

▪ O que é: consiste em um tratamento mais curto (entre 5 a 8 sessões – variável), que permite atender um volume
maior de pacientes.

▪ Objetivo: trabalhar no recorte da vida que mais afeta o paciente. É escolhido um conflito psíquico específico para
ser trabalhado dentro desse tempo e não se pode sair dele. O foco pode ser um conflito decorrente de uma crise,
de um luto, de situações que demandam readaptação ou reorganização da vida, dificuldades nos relacionamentos
pessoais, entre outros.

▪ Modalidade: virtual – através de ligação ou chamada de vídeo, seguindo todos os protocolos da lei geral de
proteção de dados (LGPD) para garantir a melhor experiência para o paciente.

▪ Público-alvo: adulto.



Teleorientação em

Psicologia



PILARES DE ATUAÇÃO

Teleorientação em Psicologia

▪ O que é: plataforma disponibilizada (através de plano mensal) para realizar acolhimento psicológico e suporte
através de ligações gratuitas e ilimitadas, disponível por 12h por dia (das 08h às 20h).

▪ Objetivo: oferecer o suporte necessário, principalmente em crises agudas e pontuais, de patologias como
ansiedade, síndrome do pânico e situações que se fazem necessárias orientações clínicas para tratar o problema,
atuando como “pronto socorro” da saúde mental.

▪ Modalidade: virtual – através de ligação telefônica, seguindo todos os protocolos da lei geral de proteção de
dados (LGPD) para garantir a melhor experiência para o paciente.

▪ Público-alvo: adulto.



Primeiros Socorros em

Saúde Mental



PILARES DE ATUAÇÃO

Curso de Primeiros Socorros em Saúde Mental

▪ O que é: mini curso realizado em 3 semanas (variável), que promove no âmbito de saúde mental: prevenção,
intervenção precoce, autoajuda e apoio à outras pessoas. O precário conhecimento em saúde mental por parte da
população, torna a tarefa de prevenção e auxílio exclusivamente do profissional, porém, com as altas taxas de
transtornos mentais, os serviços de assistências se tornam insuficientes, concentrando apenas nos problemas mais
graves e crônicos, por isso, o mini curso irá multiplicar pessoas “apoiadoras”.

▪ Objetivo: capacitar pessoas leigas/colaboradores, acima de 18 anos e de qualquer área de atuação para realizar o
acolhimento de pessoas em cinco cenários diferentes: psicose, depressão, suicídio, álcool e situações traumáticas.

▪ Modalidade: virtual – treinamento por chamada de vídeo.

▪ Público-alvo: adulto.



Educação em

Saúde Mental



PILARES DE ATUAÇÃO

Educação em Saúde Mental

▪ O que é: constitui um elo de saberes e práticas voltadas para a prevenção de doenças mentais e promoção da
saúde propiciado pelos profissionais de saúde e atingindo a vida diária do beneficiado, através de ferramentas de
comunicação como: workshops, lives, podcasts, palestras online e presenciais, e-books, entre outros meios de
comunicativos.

▪ Objetivo: educar pessoas leigas/colaboradores, sobre a importância da saúde mental, que impacta diretamente na
qualidade de vida e bem-estar.

▪ Modalidade: presencial e/ou virtual.

▪ Público-alvo: infanto-juvenil e adulto.



Mutirão de Arte &

Saúde Mental



PILARES DE ATUAÇÃO

Mutirão de Arte & Saúde Mental

▪ O que é: conjunto de ações através de uma equipe multiprofissional de saúde (psicólogos, enfermeiros, médicos),
que irá realizar uma triagem para identificação do problema/queixa e fornecer orientações em saúde com foco em
prevenção de transtornos/doenças mentais, o mutirão também conta com a atuação de artistas e parceiros
pedagógicos para aplicação de jogos, músicas, artes manuais e demais atividades, que ensinam a criança a lidar
com suas emoções.

▪ Objetivo: promover o bem-estar físico e psicológico, mitigando as dificuldades apresentadas pós pandemia.

▪ Modalidade: presencial.

▪ Público-alvo: infanto-juvenil e adulto.



Psicologia

Teatral



PILARES DE ATUAÇÃO

Psicologia Teatral

▪ O que é: consiste na educação de forma lúdica, por meio da arte e de uma visão analítica (sobre conflitos
emocionais, hiperatividade, apatia, agressividade, frustração, bullying, entre outros temas) de como a criança
reage e se comporta nas dinâmicas propostas, sejam elas jogos, atividades em grupo, artes manuais, entre outros.

▪ Objetivo: educar crianças e adolescentes sobre a importância de cuidar da nossa mente, bem como de se
expressar e pedir ajuda, diante de situações que não podemos resolver sozinhos, a psicologia teatral tem por
objetivo trazer à tona conteúdos não expressos pelas crianças e adolescentes, validando seus sentimentos,
analisando moralmente e fortalecendo sua personalidade.

▪ Modalidade: presencial.

▪ Público-alvo: infanto-juvenil.



Disclaimer 

Este material (“Material”) foi desenvolvido pelo Instituto Horas da Vida para compor seu portfólio de projetos proprietários a título de exclusividade.

Os  recurso arrecado com projetos desta natureza são integralmente direcionados para o Programa Horas da Vida,  que atendeu gratuitamente mais de 1.452.000 pessoas 

e conta ao término do exercício fiscal com auditoria financeira independente.
Copyright

Este material não pode ser distribuído, copiado nem reproduzido, no todo ou em partes, sem a autorização expressa do Instituto Horas da Vida.  

Este Material é de propriedade intelectual do Instituto Horas da Vida



Já que

ESTAMOS
UNIDOS PELO MESMO 
PROPÓSITO...



Vamos juntos
transformar
MILHARES          
DE VIDAS?



horasdavida.org.br
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Instituto Horas da Vida
E-mail: contato@horasdavida.org.br
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