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Trauma é uma resposta emocional a um evento terrível ou uma 
série de eventos. O trauma pode ocorrer a partir de uma única 
experiência ou experiências prolongadas. 

 

Eventos traumáticos podem incluir: 
•  Violência •  Abuso físico ou emocional 
•  Racismo  •  Isolamento relacionado à pandemia 
•  Negligência •  Luto e perda 

O trauma pode parecer com: 
•  Aceleração ou palpitação •  Medo                   

no coração •  Depressão 
•  Dores no corpo •  Ansiedade 
•  Mudanças emocionais •  Falta de energia 
•  Explosão de raiva ou cólera 

 

Apoio disponível: 

Para obter ajuda com o impacto do trauma,  
entre em contato com: 
Serviços de membros do CBH 888-545-2600 

(apoio disponível a todos) 
Philadelphia Crisis Line 215-685-6440 
Rede de vizinhos 267-233-4837 

(responder a traumas nas comunidades) 

Você terá à sua disposição: 
1. Profissionais solidários para ouvir e conectar você aos serviços. 
2. Assistência de seguro e documentação para obter a ajuda de que você precisa. 
3. Apoio contínuo conforme necessário, incluindo contato com profissionais. 

 

Para obter mais dicas e conhecer  
outros recursos, acesse 

DBHIDS.ORG/ TRAUMA 
Fontes: traumaresourceinstitute.com e unicefusa.org 

Você já 
experimento
u estresse 
traumático? 
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Trauma é uma resposta emocional a um evento terrível 
ou uma série de eventos. O trauma pode ocorrer a partir 
de uma única experiência ou experiências prolongadas. 

Foto: Steve Weinik 

 
#HealthyMindsPhilly 
#mindPHL 

 

Números disponíveis 24/7 

Philadelphia Crisis 

215-685-6440 
Community Behavioral Health 

888-545-2600 
Homeless Outreach 

215-232-1984 
crise de saúde mental serviços de saúde mental e dependência 

 

Lugares para ir no caso de emergências de saúde comportamental 

Friends Hospital 
4641 Roosevelt Blvd. 
215-831-2600 

Einstein Medical Center 
5501 Old York Road 
215-951-8300 

Hall Mercer 
234 S. Eighth St.  
215-829-5433 

Episcopal Hospital  
100 E. Lehigh Ave.  
215-707-2577 

Children’s Crisis Response Center  
3300 Henry Ave., Falls Center 2, Suite 3N,  
215-878-2600 

NET Access Point (Tratamento com opióides)  
499 N. Fifth St. 
844-533-8200 

 

Sites a serem acessados 
Para exames de saúde 
comportamental on-line 24 horas por 
dia, 7 dias por semana, treinamentos, 
eventos e recursos de primeiros 
socorros em saúde mental, acesse 
HealthyMindsPhilly.org 

Para encontrar serviços e 
provedores de saúde mental e 
dependência para beneficiários  
do Medicaid on-line, acesse 
CBHPhilly.org 

 

Para obter mais recursos, use a câmera do seu 
celular para escanear o código QR ou acesse 
DBHIDS.ORG/ BOOST 
bem-estar • saúde comportamental  
• intervenção precoce em deficiência  
intelectual • apoio comunitário 

 
Assumimos um papel ativo na promoção da saúde e bem-estar de 
todos os habitantes da Filadélfia por meio de nossa abordagem de 
saúde da população. Ao capacitar toda a comunidade a cuidar da 
própria saúde, o DBHIDS ajuda a criar uma Filadélfia que permita  
o progresso de todos os residentes. 

mood 
your 

boost 

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