
 

Durante tempos difíceis, 
não se esqueça de cuidar 
de sua saúde mental e 
bem-estar. 
#HealthyMindsPhilly 
#mindPHL 

Números que tem de Conhecer 
24h/dia  

215-685-6440 888-545-2600 
Para crises de saúde mental Para serviços de dependência e saúde 

mental 
Locais onde Ir para emergências de saúde comportamental 
Friends Hospital  Hall Mercer Children's Crisis Response Center 
4641 Roosevelt Blvd.  234 S. Eighth St. 3300 Henry Ave., Falls Center 2, Suite 3N 
215-831-2600  215-829-5433 215-878-2600 
   
Einstein Medical Center Episcopal Hospital NET Access Point (Tratamento para Opioides) 
5501 Old York Road  100 E. Lehigh Ave. 499 N. Fifth St. 
215-951-8300  215-707-2577 844-533-8200 
  

Sites a Visitar  

Para rastreamentos de saúde comportamental online Para encontrar serviços de dependência e saúde 
24h/dia, treinamentos, eventos e recursos da mental e prestadores de serviços para 
Mental Health First Aid visite beneficiários de Medicaid online visite 
HealthyMindsPhilly.org CBHPhilly.org 

Para mais recursos, use a câmera de seu 
celular para ler o código QR ou visite 
DBHIDS.ORG/BOOST 
bem-estar • saúde comportamental • deficiência intelectual 
intervenção precoce • apoio da comunidade 

Temos um papel ativo na promoção da saúde e bem-estar de todos os 
habitantes da Filadélfia através de nossa abordagem de saúde da população. 
Ao capacitar toda a comunidade para cuidar de sua saúde, o DBHIDS ajuda a 
criar uma Filadélfia em que cada residente pode prosperar. 

 

http://healthymindsphilly.org/
http://cbhphilly.org/


 

Dicas para melhorar seu 
humor durante tempos 
difíceis. 
#HealthyMindsPhilly 
#mindPHL 

 
 
 
Receba Ajuda 
A ajuda básica pode fazer uma 
grande diferença. 

• Peça uma mãozinha para tarefas 
urgentes se você estiver 
sobrecarregado. 

• Receba apoio emocional. 
Compartilhar suas frustrações ou 
desabafar pode liberar a tensão e 
ajudar você a seguir em frente. 

• Equacione ajuda profissional, se 
precisar. 

Bem-Estar do Cuidador 
Os cuidadores devem cuidar 
deles próprios, em termos 
mentais e físicos. 
• Faça refeições saudáveis, 

exercício regular e durma o 
suficiente. 

• Encontre formas para relaxar e 
faça pausas. Pausas de cinco 
minutos diminuem o estresse. 

• Encontre apoio em pessoas que 
compreendem. Pode entrar em 
um grupo de apoio ou falar com 
amigos e familiares que também 
sejam cuidadores. 

 
 
 
Bem-Estar dos 
Jovens 
As crianças de todas as idades 
querem saber: Estou seguro? 
Meus cuidadores estão 
seguros? Como isto afetará 
minha vida diária? 
• Fale com as crianças sobre a COVID-

19, violência e outros acontecimentos 
traumáticos; ouça os medos e aborde 
as dúvidas. 

• Se reparar em uma alteração do 
comportamento (preocupação ou 
tristeza excessivas, alimentação ou 
sono pouco saudáveis ou problemas de 
concentração), contate um pediatra ou 
especialista em saúde mental para 
assistência. 

Bem-Estar da 
Comunidade 
Os acontecimentos recentes tiveram um 

grande impacto no bem-estar das 

comunidades da Filadélfia. 
• Você não está sozinho! 

• A comunidade se torna a rede de segurança em 

tempos difíceis. Fale com vizinhos, familiares e 

amigos que possam precisar de apoio. 

• Para apoio para ajudar a lidar com traumas da 

comunidade envie um e-mail para 

NetworkOfNeighbors@phila.gov. 

 
 
 
 
Fontes: CDC, HealthyChildren.org e MHANational.org 
Para mais dicas e recursos para pessoas, 
crianças, jovens adultos, famílias e comunidades 
visite DBHIDS.ORG/BOOST 

mailto:NetworkOfNeighbors@phila.gov

