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Este livreto foi desenvolvido em Novembro de
2021, pelo Comitê de Divulgação do CEPS, sob a
orientação da Profa. Kelly Graziani Giacchero
Vedana, sendo membros deste Comitê no período:

Camila Corrêa Matias Pereira (Coordenadora)
Isadora Manfrinato Cunha
Maraina Gomes Pires Fernandes Dias
Vitória Alexandrina Volpe

Este material será revisado com a periodicidade de
6 meses a fim de garantir a atualização das
informações sobre o funcionamento dos serviços
citados, bem como os conteúdos inseridos no
material. A última revisão foi realizada em Janeiro
de 2022, pelo Comitê vigente. As artes foram
realizadas por Camila Matias, Isadora Manfrinato,
Maraína Gomes e Vitória Volpe. 



Objetivo:

Este livreto surgiu a partir de mensagens que o
nosso grupo de pesquisa recebe virtualmente.
O objetivo deste conteúdo é auxiliar você que
precisa de ajuda relacionada à Saúde Mental e
busca o nosso grupo. O grupo CEPS não é um
serviço de saúde, não podendo portanto,
oferecer este tipo de assistência. Nós
buscamos reunir informações que pensamos
ser úteis para a busca de ajuda emocional e
assim, além da nossa resposta, você também
receberá o material como forma de orientação.



Nós sabemos que nos momentos que mais
necessitamos de ajuda, podemos também
estar menos propensos a buscá-la por
diversos fatores como desânimo, vergonha,
desinformação, ou por não perceber que a
nossa saúde mental precisa de cuidados,
assim como a nossa saúde física. Sendo
assim, gostaríamos mais uma vez de
incentivá-los na busca de recursos para ajuda
emocional, para si ou para terceiros, sempre
que necessário.

Você gostaria de dar alguma sugestão em
relação à este material? Por favor, entre em
contato através do email ceps@eerp.usp.br 



Para relembrar…

O que é o CEPS?

O Centro de Educação em Prevenção e Posvenção
do Suicídio (CEPS) desenvolve atividades de
extensão universitária sob coordenação da Profa.
Dra. Kelly Graziani Giacchero Vedana. O Centro não
possui fins lucrativos e tem desenvolvido diversas
atividades educativas presenciais (palestras,
oficinas) e virtuais para a formação de
multiplicadores para a prevenção e posvenção do
suicídio em diferentes setores da sociedade. 



O que é o LEPS?

O Laboratório de estudos e pesquisa em
prevenção e posvenção do suicídio (LEPS) é um
grupo de pesquisa que tem como objetivo
produzir pesquisas de elevado rigor metodológico
e construir conhecimentos que subsidiem a
prevenção e posvenção do suicídio. Nosso
objetivo também é o de colaborar com a formação
de recursos humanos e a incorporação de
evidências científicas para o ensino e prática
clínica. 



Arte desenvolvida por Camila Pereira e Maraína Dias

Entendendo os Serviços de Saúde do Sistema Único
de Saúde (SUS)

Para buscar ajuda em sua cidade, é importante
conhecer como é composta a rede de saúde do seu
território/região, e quais serviços fazem parte dela.

O que é a RAPS?

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) tem como
objetivo ampliar o acesso à rede de saúde na
comunidade para pessoas com transtornos mentais,
incluindo a dependência química. Assim como garantir
a articulação e integração desses serviços para o
cuidado qualificado dessas pessoas. 



A seguir, elencamos alguns serviços gerais
que fazem parte da RAPS, para que você
consiga identificá-los no seu município:

UBS (Unidades Básicas de Saúde)

As Unidades Básicas de Saúde são estruturas
físicas da Atenção Básica, que tem por objetivo
ser instaladas próximas às casas das pessoas,
de modo a desempenhar  um papel central na
garantia de acesso a uma saúde de qualidade.
As unidades oferecem uma diversidade de
serviços realizados pelo SUS, incluindo:
acolhimento com classificação de risco,
consultas de enfermagem, médicas e de saúde
bucal, distribuição e administração de
medicamentos, vacinas, curativos, visitas
domiciliares, atividade em grupo nas escolas,
educação em saúde, entre outras (SECRETARIA
DA SAÚDE, 2021). 



NASF (Núcleo Ampliado de Saúde da Família
e Atenção Básica)

O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e
Atenção Básica (NASF-AB) foi criado pelo
Ministério da Saúde em 2008, com o objetivo
de apoiar a consolidação da Atenção Básica no
Brasil, ampliando as ofertas de saúde na rede
de serviços, assim como a resolutividade, a
abrangência e o alvo das ações. Configuram-se
com equipes multiprofissionais que atuam de
forma integrada com as equipes de Saúde da
Família, com foco prioritário nas ações de
prevenção e promoção da saúde (BRASIL,
2010)  



CAPS (Centros de Atenção Psicossocial)

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) nas
suas diferentes modalidades são pontos de
atenção estratégicos da Rede de Atenção
Psicossocial e se constituem em serviços de saúde
de caráter aberto e comunitário. Atende
prioritariamente pessoas em intenso sofrimento
psíquico decorrente de transtornos mentais graves
e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao
uso de substâncias psicoativas, e outras situações
clínicas que impossibilitem estabelecer laços
sociais e realizar projetos de vida (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, et al. 2015). 

É importante conferir os serviços existentes no
seu município e também os horários de
funcionamento, uma vez que os horários podem
divergir de cidade para cidade. 



CAPS I - Centro de Atenção Psicossocial I
Atende pessoas de todas as faixas etárias. 
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-
feira das 8 às 18 horas.

CAPS II - Centro de Atenção Psicossocial II
Atende prioritariamente pessoas maiores de 18
anos. Horário de funcionamento: de segunda a
sexta-feira das 8 às 18 horas, alguns locais
funcionam até às 21 horas.

CAPS III - Centro de Atenção Psicossocial III
Atende prioritariamente pessoas maiores de 18
anos. Proporciona serviços de atenção contínua,
com funcionamento 24 horas por dia, incluindo
feriados e finais de semana, ofertando retaguarda
clínica e acolhimento noturno a outros serviços de
saúde mental. 



CAPSij - Centro de Atenção Psicossocial infanto-
juvenil 
Atende crianças e adolescentes que apresentam
prioritariamente intenso sofrimento psíquico
decorrente de transtornos mentais graves e
persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso
de substâncias psicoativas, e outras situações
clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais
e realizar projetos de vida. Horário de
funcionamento: de segunda a sexta-feira das 8 às
17 horas.

CAPS AD II - Centro de Atenção Psicossocial álcool
e drogas II
 Serviço de atenção psicossocial para atendimento
de pessoas com transtornos decorrentes do uso e
dependência de substâncias psicoativas. Horário de
funcionamento: é de segunda a sexta-feira das 8 às
18 horas.

CAPS AD III - Centro de Atenção Psicossocial
álcool e drogas III
Atende pessoas de todas as faixas etárias que
apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente
do uso de crack, álcool e outras drogas. 



Proporciona serviços de atenção contínua, com
funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais
de semana, ofertando retaguarda clínica e
acolhimento noturno. 

Hospital Geral
Esse serviço possui enfermarias com diferentes
especialidades médicas para atender as demandas
das pessoas, incluindo a Psiquiatria. Para acessá-lo a
pessoa precisa de encaminhamento de um serviço de
saúde como: Unidade Básica de Saúde, Centro de
Atenção Psicossocial, Unidade de Pronto
Atendimento, Ambulatório. 

UPA (Unidade de Pronto Atendimento)
As unidades de pronto atendimento são responsáveis
pelo acolhimento da demanda, a classificação de
risco e cuidados de saúde no âmbito da urgência e
emergência de pessoas em sofrimento ou com
transtorno mental e dependência química.



Em situações de urgência, por favor, ligue para: 

SAMU - 192 - atendimento à população em casos de
urgência ou emergência pré-hospitalares. 

Polícia Militar - 190 - atendimento à população em
casos de riscos, ameaças contra a vida, denúncias de
roubos, atentados e proteção pública. 

Bombeiros - 193 - atendimento à população em
casos quando há necessidade de resgate esse serviço
deve ser acionado. 

Saiba mais sobre outros recursos de apoio….

CVV: O Centro de Valorização da Vida (CVV) é um
serviço gratuito oferecido 24 horas por dia em que
realizam suporte emocional e prevenção do suicídio
através de contato telefônico, email e chat. Nesse
serviço você pode conversar com os atendentes sobre
sua saúde mental de forma anônima. 
Telefone: 188
Email: https://www.cvv.org.br/e-mail/
Chat: https://www.cvv.org.br/chat/
Site: https://www.cvv.org.br



Internet - Também existem recursos online que
são importantes para o conhecimento, busca e
oferta de ajuda relacionada à Saúde Mental:

Mapa da Saúde Mental
(https://mapasaudemental.com.br/) 
Neste site você vai encontrar serviços públicos de
saúde mental disponíveis em todo território
nacional, além de serviços de acolhimento e
atendimento gratuitos ou voluntários realizados
por ONGs, instituições filantrópicas, clínicas escola,
entre outros. O objetivo é unir pessoas em
sofrimento mental aos serviços de cuidado
disponíveis online ou em sua região.

SAFERNET 
(https://new.safernet.org.br/) 
A Safernet Brasil é uma associação civil de direito
privado, com atuação nacional, sem fins lucrativos
ou econômicos, sem vinculação político partidária,
religiosa ou racial. Fundada em 20 de dezembro
de 2005, a Safernet tem o foco na promoção e
defesa dos Direitos Humanos na Internet no Brasil. 



O ideal da Safernet, é transformar a Internet em
um ambiente ético e responsável, que permita às
crianças, jovens e adultos criarem, desenvolverem
e ampliarem relações sociais, conhecimentos e
exercerem a plena cidadania com segurança e
liberdade.

 
HELPLINE 
(https://new.safernet.org.br/helpline) 
Se você é criança ou adolescente, o helpline pode
te ajudar a esclarecer dúvidas, dar dicas e orientar
o que pode ser feito em situações de risco na
Internet, como por exemplo, se foi agredido ou
presenciou uma agressão, se foi forçado ou
exposto a imagens e conteúdos violência ou se
está com medo ou desconfiado de um amigo
virtual e etc. Se você é pai ou professor, o helpline
pode sugerir ações e dicas de como educar filhos a
alunos a navegarem de forma segura na Internet.

Pode Falar 
(https://www.podefalar.org.br/)
O Pode Falar é um canal de ajuda em saúde
mental para você que tem de 13 a 24 anos. 

 
 

https://www.podefalar.org.br/


InspirAção 

Você conhece o site InspirAção? Ele foi criado pelo
Laboratório de estudos e pesquisa em prevenção e
posvenção do suicídio (LEPS) e pelo Centro de
Educação em Prevenção e Posvenção do Suicídio
(CEPS) da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto
da Universidade de São Paulo (EERP-USP) e foi
financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo (FAPESP).
O site InspirAção disponibiliza conteúdos sobre
cuidado, apoio e bem-estar sobre pessoas com a
saúde mental vulnerável, visando oferecer
informações tanto para quem está vivendo essa
situação, como para profissionais que buscam
informações. Além do material de caráter mais
científico, no site é possível encontrar cartilhas e e-
books com orientações para profissionais e pessoas
da comunidade que desejam ajudar de alguma
maneira. Sobre a prevenção ao suicídio, a plataforma
oferece vídeos, filmes e notícias.
Saiba mais em: https://inspiracao-leps.com.br/
Instagram: @inspiracaoleps



Contatos Úteis
 
Direitos Humanos: 100 - O canal recebe, analisa e
encaminha denúncias sobre violações de direitos
humanos. 

Central de Atendimento à Mulher: 180 - O canal
recebe denúncias sobre casos de violência,
reclamações sobre os serviços da rede de
atendimento à mulher e realiza orientações às
mulheres sobre seus direitos, encaminhando-as
para outros serviços quando necessário. 

Disque denúncia: 181 - Central de atendimento
que recebe denúncias anônimas sobre crimes e
delitos.



Gostaríamos de lembrar que uma rede de apoio é
fundamental para a manutenção da saúde mental,
bem-estar, amparo, busca por auxílio profissional e
comunicação das necessidades emocionais. Se
estiver passando por algum momento de
fragilidade ou de vulnerabilidade emocional, não
hesite em buscar ajuda junto à pessoas da sua
confiança ou ajuda nos serviços e canais
mencionados neste livreto.

Importante:

O Grupo CEPS não se responsabiliza por quaisquer
anúncios, ofertas, propostas e demais informações
que não as divulgadas através dos canais de
comunicação oficiais do grupo.

 Para mais informações, entre em contato
conosco através do e-mail ceps@eerp.usp.br ou

cepsusp@gmail.com 

mailto:ceps@eerp.usp.br
mailto:cepsusp@gmail.com
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