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Os primeiros socorros em saúde mental têm como objetivo promover o acolhimento inicial 
à uma pessoa em situação de crise emocional. Eles não substituem os cuidados especializados em 
saúde mental, pois a intensidade e duração dos sintomas e sofrimentos ligados a situações de crises 
podem variar, desde leves e passageiros até mais severos, duradouros e incapacitantes, nos quais a 
pessoa necessita de ajuda profissional.

Ao aplicar os Primeiros Socorros em Saúde mental você pode ajudar uma pessoa a comparti-
lhar suas emoções e enfrentar uma situação difícil de forma mais segura e amparada, além de pro-
mover o bem-estar. 

É preciso saber que segurança, compreensão, respeito e empatia são essenciais para 
apoiarmos uma pessoa em situação de crise ou sofrimento(1).

Como utilizar os Primeiros Socorros em Saúde Mental? 

Para facilitar a memorização, você pode lembrar que as ações de primeiros socorros em saúde 
mental formam a palavra “RISCO”: 

Reconhecer     Incentivar a falar     Sozinho não dá     Cuidar     Obtenha ajuda profissional

Reconhecer sentimentos 

Os sentimentos, emoções, sintomas e necessidades podem ser expressos de várias formas, por 
exemplo, pela fala, comportamento ou até mesmo através de postagens nas redes sociais. Em mui-
tos casos, eles podem aparecer em forma de desabafo, raiva, frustração ou isolamento(1). 

Situações de crise, como pandemia, traumas e desastres podem gerar sentimentos negativos 
(choro, tristeza, ansiedade, medo, insônia, irritabilidade, raiva, agitação, entre outros) e até alguns 
sintomas físicos (tremores, dores de cabeça, cansaço intenso, perda de apetite e dores)(1).   

Incentive a pessoa a falar

É muito importante incentivar (sem pressionar) a pessoa a falar sobre sua situação, 
necessidades, preocupações ou outras questões que ela quiser discutir. Busque ouvir com atenção, 
com respeito e acolhimento, sem julgamentos(1,2). 

Se a pessoa permanecer em silêncio, respeite... Demonstre que você estará próxima e que ela 
poderá falar sobre o que desejar, quando se sentir à vontade.
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Exemplos: 

“Você me disse que se sente (use as palavras que a pessoa usou, por exemplo: triste, 

chateado, cansado), você quer me falar mais sobre isso?”

“Como você tem se sentido?”

 “Você gostaria de falar sobre como tem se sentido?” 

“Estou aqui para te ouvir quando se sentir à vontade”

Sozinho não dá

Algumas situações podem ser mais difíceis de lidar, e por isso, é importante que você articule 
outras pessoas que possam ajudar(1,2). Você pode perguntar para o indivíduo que está sendo aco-
lhido quem são as pessoas de sua confiança e que o apoiam (ex.: amigos, familiares, profissionais, 
entre outros).

Articular essa rede de apoio é essencial! Contar com ajuda de outras pessoas é um ato de res-
ponsabilidade, que pode promover um cuidado melhor para a pessoa e para você mesmo. Você pode 
incentivar a pessoa a perceber que as relações de ajuda são importantes e que pedidos de ajuda pre-
cisam ser descomplicados.

Exemplo: “Quem você considera que pode lhe ajudar nesse momento? 

Alguém da sua família, algum amigo?”

Cuidar

A seguir, você encontra alguns cuidados que podem ser importantes nessas situações:

• Com o tom de voz calmo, oriente a pessoa a prestar atenção na sua própria respiração e 
demonstre sua intenção de ouvi-la e ajudá-la(1,3);

• Estabeleça contato visual e mostre que a sua atenção está voltada para a pessoa(1);

• Acolha a pessoa sem julgamentos, tanto pela sua fala quanto pelo comportamento não ver-
bal (gestos e expressões)(1);

• Ajude a pessoa a identificar suas necessidades e preocupações, prioridades e possibilidades(1,2);

• Ajude-a refletir sobre as melhores alternativas para lidar com a situação. Evite impor suas 
formas de resolver uma situação, elas podem não ser ideais para a outra pessoa(1);

• Mostre que compreende e respeita as necessidades da pessoa.

• Auxilie, no que for possível, para que a pessoa se sinta segura(1);
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Às vezes, consideramos que uma pessoa que está vulnerável não consegue resolver os seus 
problemas, mas não podemos nos esquecer de que ela tem papel principal na resolução des-
tas situações. É importante que você auxilie a pessoa a reconhecer e enfrentar o que ela está 
sentindo e vivenciar essa situação como protagonista da própria história.

Obtenha ajuda profissional

O seu acolhimento é essencial, mas há momentos que requerem ajuda especializada(1). Incentive 
a pessoa a buscar ajuda profissional. Lembre-se que, os primeiros socorros em saúde mental podem 
ser fundamentais para que a pessoa se sinta acolhida e busque serviços especializados. 

 
Conhecer suas necessidades e demandas são pontos importantes no processo de acolhimento. 
Não se esqueça de olhar para você também!
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