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COVID-19



COVID-19

Medo da doença
Economia em risco
Lazer impedido
Sobrecarga
Lockdown

Ansiedade
Depressão 
Estresse
TEPT

(Bacon & Corr, 2020; Rajkumar, 2020; Talevi et al., 
2020; Wang et al., 2020; Yusuf & Tisler, 2020)



Por que ficou tão difícil?
Maior fonte de regulação humana inacessível



Vínculo



Mentalidades de cuidado centrais 
para a evolução da espécie

SENSÍVEL ao sofrimento/angústia do bebê e 
AGE para aliviar e prevenir esse sofrimento

...e com isso, a capacidade de 
desenvolver a compaixão



COMPAIXÃO COMO MOTIVAÇÃO



Mentalidades Sociais

RELAÇÕES SEXUAIS COMPETIÇÃO/ 
RANKING SOCIAL

COLABORAÇÃO

BUSCA DE 
CUIDADOS

FORNECIMENTO DE 
CUIDADOS

Necessitamos de todas – no contexto apropriado para cada uma!



Mentalidades de competição e ranking social
CONTEXTO – o ambiente dita



E HOJE?



Ameaças do século XXI

“VAMOS SAIR MELHORES!”



“VAMOS SAIR MELHORES!”
...vamos?



Potencial para o bem... 

Tudo depende da motivação

E para o mal



Conquistar e manter Compartilhar e cuidar



Conquistar e manter Compartilhar e cuidar

O que tende a ser mais forte 
frente a crises? DEPENDE



E a clínica?



Compaixão

“A compaixão é conceituada como uma motivação pró-social 
que visa abordar e prevenir o sofrimento e, portanto, pode 

promover a conexão social, relacionamentos e 
comportamento pró-social”

(Crimston et al, 2021)

Comportamento pró-social
Altruismo
Conexão social
Relacionamentos positivos

(Leiberg, Klimecki, & Singer, 2011)

(Weng, Fox, Hessenthaler, Stodola, & Davidson, 2015)

(Kirby, 2017; Leiberg et al., 2011; Weng 
et al., 2013, 2015)



(GILBERT, 2019)

CORAGEM

SABEDORIA

Para se aproximar, entender e se envolver 
com o sofrimento

Entendendo as causas, encontrar a melhor 
forma para aliviar e prevenir o sofrimento

DEDICAÇÃO
Para agir e desenvolver habilidades 

e consciência



De fora pra dentro… e de dentro pra fora

Cuidar da criança ferida que aprendeu que o mundo é 
perigoso, que as pessoas são más e que, se relaxar e ser 

apenas espontânea, o mundo não vai respeitar...

(Pfeiffer & Pureza, 2021)

ESQUEMAS INICIAIS 
DESADAPTATIVOS

AUTOCOMPAIXÃO



Essa é apenas 1 de muitas versões 
possíveis do meu paciente (e minha!) 



Essa é apenas 1 de muitas versões 
possíveis do meu paciente (e minha!) 

“A compaixão pode ser usada para compreender porque alguns indivíduos agem de forma 
agressiva; indivíduos que vieram de ambientes traumáticos ou agressivos são mais
propensos a serem aquelas pessoas que causam mal à sociedade.”

(Lawrence & Lee, 2013; Ribeiro da Silva et al., 2020, Crimston et al., 2021)



Cuidar da criança pra ela ter condições de 
cuidar do mundo... e não precisar mais lutar 

contra ele.



Acalmar a necessidade de viver em ameaça/defesa

Contribuir para a ativação do sistema de tranquilização

Foco no desenvolvimento da compaixão – benefícios para o 

paciente e para o mundo onde vive

Primeiro por si, depois pelo outro...? Depende!

Cuidar da criança pra ela ter condições de 
cuidar do mundo... e não precisar mais lutar 

contra ele.

Relação 
terapêutica

Compaixão 
do 

terapeuta

Intervenções 
clínicas



Como sair melhores?





Para onde temos condições de evoluir?

MUDANÇAS CLIMÁTICAS
POBREZA
PRECONCEITO

raça
gênero
orientação sexual
religião

...



“Um dos desafios para criar uma sociedade 
mais compassiva é encontrar maneiras de 

criar as condições sociais e econômicas que 
regulem as estratégias de ‘controlar e manter 

recursos’ e promovam o cuidado e o 
compartilhamento. Tarefa nada fácil.”

Paul Gilbert, 2021



FORÇA
CORAGEM

DETERMINAÇÃO



Como sair melhores?

“A evolução pode ser um processo consciente”
David Sloan Wilson

Que motivação 
vai te guiar?

De que ritmo vão 
ser as suas 

danças?
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