
 
 

 

Serviço Descrição Informação de 
Contacto 

211 2-1-1 é um serviço gratuito e confidencial de informações e 

encaminhamento que liga pessoas a serviços humanos e de saúde 

essenciais 24 horas por dia, sete dias por semana, on-line e por 

telefone. 

2-1-1 é totalmente certificado em intervenção em crise pela 

American Association of Suicidology e é certificado pela The 

Alliance of Information and Referral Systems (AIRS).  

 

2-1-1 

 

Segurança Alimentar 
 

Serviço Descrição Informação de 
Contacto 

School Nutrition  
Programs 

Os programas de nutrição escolar do Departamento de Agricultura 

dos EUA (USDA) são administrados pelo Departamento de 

Educação do Estado de Connecticut (CSDE) em colaboração com o 

Escritório Regional do Nordeste do USDA (NERO) em Boston. As 

instituições elegíveis celebram acordos por escrito com o CSDE 

para operar programas locais que atendam às necessidades 

nutricionais daqueles sob seus cuidados.   

 

Consulte o hyperlink 

SNAP Benefícios do Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP)  Consulte o hyperlink 

Connecticut  
Foodshare 

Connecticut Foodshare é o banco de alimentos que atende a todo 

Connecticut por meio de uma rede de mais de 700 programas 

comunitários de combate à fome, incluindo bancos alimentares, 

cozinhas comunitárias e abrigos de emergência, além de 

trabalhar para encontrar soluções de longo prazo para a 

insegurança alimentar.      

Consulte o hyperlink 

 
Saúde Mental e Comportamental  

 

Serviço Descrição Informação de 
Contacto 

Supports &  
Services | Wrap CT  
(connectingtocarect. 
org) 

Este recurso identifica locais nas seis regiões de Connecticut onde 

vários serviços mentais e comportamentais podem ser acedidos, 

incluindo: Ambulatório de Clínicas Psiquiátricas para Crianças (OPCC), 

Tratamento de Dia Prolongado (EDT), Coordenação de Cuidados (CC), 

Crise Móvel, Abordagem Modular à Terapia para Crianças (MATCH) e 

Terapia Comportamental Cognitiva Focada no Trauma (TF-CBT).  

Consulte o hyperlink 

Recursos para Famílias e Alunos 

 

  

Dezembro 2022 

https://www.211ct.org/
https://portal.ct.gov/SDE/Nutrition/School-Nutrition-Programs
https://portal.ct.gov/SDE/Nutrition/School-Nutrition-Programs
https://portal.ct.gov/DSS/SNAP/Supplemental-Nutrition-Assistance-Program---SNAP
https://www.ctfoodshare.org/
https://www.ctfoodshare.org/
https://www.connectingtocarect.org/support-services/
https://www.connectingtocarect.org/support-services/
https://www.connectingtocarect.org/support-services/
https://www.connectingtocarect.org/support-services/


Community  
Collaboratives 

Os Colaboradores Comunitários reúnem fornecedores, membros 

da comunidade, cuidadores, familiares e jovens nas suas 

comunidades para trabalhar de forma colaborativa para utilizar os 

recursos de forma mais eficaz e garantir que os serviços atendam 

às necessidades sociais, emocionais e comportamentais em 

constante mudança de crianças, adolescentes e as suas famílias. 

Os Colaborativos detectam as lacunas de serviço/recurso e 

promovem mudanças no nível do sistema. As reuniões 

colaborativas são abertas a todos na comunidade. 

A participação da família, cuidadores e jovens é necessária a 

todos os níveis para se alinhar com os valores e princípios 

abrangentes do System of Care. 

 

Apoios e servicos 
por areas 

https://www.connectingtocarect.org/collaboratives/
https://www.connectingtocarect.org/collaboratives/
https://www.connectingtocarect.org/support-services/
https://www.connectingtocarect.org/support-services/
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Saúde Mental e Comportamental, continuação 
 

Serviço Descrição Informação de 
Contacto 

Regional Behavioral  
Health Action  
Organizations  
(RBHAOs) 

Cada RBHAO será responsável por uma série de planeamento, 

educação e defesa das necessidades e serviços de saúde 

comportamental para crianças e adultos numa das regiões uniformes 

do DMHAS. 

Serviços: 

• Avaliar as necessidades de saúde comportamental de crianças, 

adolescentes e adultos nas regiões. 

• Desenvolver relatórios de prioridade regional para destacar 

recomendações para serviços de prevenção, tratamento e recuperação 

(veja abaixo os relatórios regionais) 

• Administrar os subsídios do Conselho Local de Prevenção (LPC) aos 

municípios para estimular o desenvolvimento e implementação de 

atividades de prevenção. 

• Desenvolver a capacidade das comunidades locais para 

compreender e abordar o problema do jogo. 

• Aumentar a consciencialização e promover a defesa do público em 

geral em relação à promoção da saúde mental e prevenção, 

tratamento e recuperação do abuso de substâncias. 

• Alavancar fundos para apoiar atividades de prevenção, tratamento e 

recuperação em cada região. 

• Manter os requisitos estatutários para reuniões e associação para a 

organização. 

• Atuar em órgãos consultivos e de planeamento locais, regionais e 

estaduais. 

• Fornecer treinos em naloxona (Narcan) e distribuição de kits para as 

comunidades   

  

Lista de Contactos 

CT Network of Care A Network of Care for Behavioral Health de Connecticut está 

empenhada em promover o acesso a informações sobre 

cuidados de saúde comportamental para todos os residentes de 

Connecticut.    

Consulte o hyperlink 

Youth Service  
Bureaus 

Os YSBs fornecem uma rede de recursos e oportunidades para 

crianças, jovens e as suas famílias. Uma ampla gama de serviços e 

programas são oferecidos com o objetivo de ajudar os jovens a se 

desenvolverem positivamente e a atuarem como membros 

responsáveis das suas comunidades.   

Lista da area YSBs 

Extended Day  
Treatment 

EDT é um programa baseado na comunidade que oferece um 

ambiente terapêutico estruturado e intensivo com serviços de 

tratamento clínico integrados. Os serviços são prestados durante todo 

o ano, fora do horário escolar, por um período médio de seis meses. 

Uma equipa multidisciplinar, incluindo psiquiatras, médicos com  

mestrado e equipa paraprofissional de atendimento direto, oferece 

uma ampla gama de serviços de tratamento e intervenções 

psicossociais.   

Consulte o hyperlink 

Intensive Home  
Based Services 

Os Serviços Domiciliares Intensivos são serviços clínicos prestados na 

casa e na comunidade da criança. Os serviços são prestados a 

crianças e jovens que regressaram ou estão prestes a regressar a casa 

após recebimento de cuidados fora de casa ou hospitalização 

psiquiátrica e requerem serviços comunitários intensivos ou estão em 

risco iminente de internação devido a problemas de saúde mental, 

distúrbios emocionais ou abuso de substâncias . 

Consulte o hyperlink 

https://portal.ct.gov/DMHAS/Commissions-Councils-Boards/Index/Regional-Behavioral-Health-Action-Organizations-RBHAOs
https://portal.ct.gov/DMHAS/Commissions-Councils-Boards/Index/Regional-Behavioral-Health-Action-Organizations-RBHAOs
https://portal.ct.gov/DMHAS/Commissions-Councils-Boards/Index/Regional-Behavioral-Health-Action-Organizations-RBHAOs
https://portal.ct.gov/DMHAS/Commissions-Councils-Boards/Index/Regional-Behavioral-Health-Action-Organizations-RBHAOs
https://portal.ct.gov/-/media/DMHAS/Prevention/RBHAOContactspdf.pdf
https://connecticut.networkofcare.org/mh/index.aspx
https://www.ctyouthservices.org/
https://www.ctyouthservices.org/
https://www.ctyouthservices.org/Find_A_YSB/
https://portal.ct.gov/DCF/Behavioral-Health-Partnership/Extended-Day-Treatment
https://portal.ct.gov/DCF/Behavioral-Health-Partnership/Extended-Day-Treatment
https://portal.ct.gov/DCF/Behavioral-Health-Partnership/Intensive-Home-Based-Services
https://portal.ct.gov/DCF/Behavioral-Health-Partnership/Intensive-Home-Based-Services
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Mobile Crisis  
Intervention Services 

EMPS Serviços de Intervenção de Crises Móvel para crianças e 

adolescentes a sofrerem de uma crise comportamental ou de saúde 

mental, que pode ser acedida ligando para 2-1-1. Financiado pelo 

Departamento de Crianças e Famílias de Connecticut e em parceria 

com a United Way of Connecticut e o Child Health and Development 

Institute (CHDI), o programa engloba uma equipa de quase 150 

profissionais de saúde mental especializados em todo o estado que 

podem responder imediatamente por telefone ou pessoalmente em até 

45 minutos quando a criança está a passar por uma crise emocional ou 

comportamental. 

 

Consulte o hyperlink 

https://www.mobilecrisisempsct.org/
https://www.mobilecrisisempsct.org/
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Saúde Mental e Comportamental, continuação   

 

Serviço Descrição Informação de 
Contacto 

Trauma-Focused  
Cognitive Behavioral  
Therapy (TF-CBT) 

O TF-CBT é um tratamento clínico de curto prazo (16 a 20 sessões) 

para crianças dos 4 aos 18 anos que apresentam problemas 

comportamentais e problemas emocionais relacionados a eventos 

traumáticos da vida, mesmo que não preencham os critérios 

diagnósticos completos para transtorno de estresse pós-traumático 

(TEPT). TF-CBT é um modelo de psicoterapia baseado em evidências 

que combina intervenções sensíveis ao trauma com terapia cognitivo-

comportamental. Sessões individuais com a criança e os pais, bem 

como sessões conjuntas de pais e filhos são fornecidas.    

 

Consulte o hyperlink 

Opções Beacon 

Health:  

Voluntary Care  

Management  

Program 

O programa Voluntary Care Management presta serviços a famílias e 

jovens com sérios desafios emocionais, doenças mentais e/ou 

transtornos por uso de substâncias.   

877-381-4193 
 

Consulte o hyperlink 

State Education  
Resource Center 

Planeamento Universal de Prevenção do Uso Indevido de Opioides 

e Outras Substâncias nas Escolas – Documento Orientador, 

Autoavaliação, Treinamento e Assistência Técnica  

Consulte o hyperlink 

Governor’s  
Prevention  
Partnership 

A Governor's Prevention Partnership equipa, capacita e liga 

organizações, comunidades e famílias para prevenir contra o abuso 

de substâncias, consumo de álcool por menores e violência entre os 

jovens e promove resultados positivos para todos os jovens em 

Connecticut. 

Os serviços incluem apoio de treinamento e mentoria. 

Consulte o hyperlink 

Connecticut  
Clearinghouse 

Connecticut Clearinghouse é uma biblioteca estadual e centro de 

recursos para informações sobre uso de substâncias e transtornos 

de saúde mental, prevenção e promoção da saúde, tratamento e 

recuperação, bem-estar e outros tópicos relacionados. Materiais da 

nossa biblioteca especializada e centro de recursos estão disponíveis 

para famílias, professores, alunos, profissionais, comunidades e 

crianças de Connecticut 

 

Consulte o hyperlink 

School Based Health  
Centers 

Os SBHCs são instalações de cuidados primários abrangentes 

localizadas dentro ou nas dependências das escolas. São 

licenciadas pelo DPH como clínicas ambulatórias ou clínicas 

satélites hospitalares. Os SBHCs asseguram que os alunos, 

especialmente aqueles que não têm seguro ou têm seguro 

insuficiente, tenham acesso a serviços abrangentes de saúde e 

preventivos necessários para serem saudáveis, na escola, e 

prontos para aprenderem. Os SBHCs ajudam as escolas a fazer 

o seu trabalho de ensino, melhorando a saúde e o bem-estar 

dos alunos e abordando os problemas de saúde que interferem 

com a aprendizagem. 

 

Consulte o hyperlink 

Departmenta de 
Crianças e Famílias 

Denúncia de Maus Tratos e Negligencia de Menores 

 
O Escritório de Relações Comunitárias presta serviços a clientes, 

pais adotivos e famílias de acolhimento, prestadores de cuidados 

médicos e cidadãos para responder a perguntas e resolver questões 

relativas ao DCF no melhor interesse das crianças. Ligue para 866-

637-4737.   

Se você 
suspeitar que 
uma criança 
está  a ser 
abusada ou 
negligenciada, 
entre em 
contato com o 
DCF Careline 
através de  

https://portal.ct.gov/-/media/DCF/Behavioral_Health/pdf/TFCBTReferralsatOPCCs3713pdf.pdf
https://portal.ct.gov/-/media/DCF/Behavioral_Health/pdf/TFCBTReferralsatOPCCs3713pdf.pdf
https://portal.ct.gov/-/media/DCF/Behavioral_Health/pdf/TFCBTReferralsatOPCCs3713pdf.pdf
https://portal.ct.gov/-/media/DCF/Behavioral_Health/pdf/BeaconCT-Voluntary-Flyer-1-13-21.pdf
https://portal.ct.gov/-/media/DCF/Behavioral_Health/pdf/BeaconCT-Voluntary-Flyer-1-13-21.pdf
https://portal.ct.gov/-/media/DCF/Behavioral_Health/pdf/BeaconCT-Voluntary-Flyer-1-13-21.pdf
https://ctserc.org/about/serc-programs/dmhas
https://ctserc.org/about/serc-programs/dmhas
https://www.preventionworksct.org/
https://www.preventionworksct.org/
https://www.preventionworksct.org/
https://www.ctclearinghouse.org/
https://www.ctclearinghouse.org/
https://portal.ct.gov/DPH/Family-Health/School-Based-Health-Centers/School-Based-Health-Centers
https://portal.ct.gov/DPH/Family-Health/School-Based-Health-Centers/School-Based-Health-Centers
https://portal.ct.gov/SDE/Nutrition/School-Nutrition-Programs
https://portal.ct.gov/DCF/1-DCF/Reporting-Child-Abuse-and-Neglect
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800-842-2288 

Division of  
Emergency  
Management and  
Homeland Security 

Os recursos e as informações nesta página foram compilados 

para ajudar os líderes comunitários, diretores de gerenciamento 

de emergência, profissionais de educação e equipas de 

emergência a desenvolver e fazer crescer programas de 

segurança escolar abrangentes e colaborativos no seio das 

suas comunidades locais.      

 

Consulte o hyperlink 

https://portal.ct.gov/DEMHS/Emergency-Management/Resources-For-Officials/School-Safety-and-Security
https://portal.ct.gov/DEMHS/Emergency-Management/Resources-For-Officials/School-Safety-and-Security
https://portal.ct.gov/DEMHS/Emergency-Management/Resources-For-Officials/School-Safety-and-Security
https://portal.ct.gov/DEMHS/Emergency-Management/Resources-For-Officials/School-Safety-and-Security
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Saúde Mental e Comportamental, continuação 
 
 

Serviço Descrição Informação de 
Contacto 

988 – The Suicide  
and Crisis Lifeline in  
the United States 

O 988 Suicide & Crisis Lifeline (anteriormente conhecido como 

National Suicide Prevention Lifeline) é uma rede de mais de 200 call 

centers estaduais e locais financiados pelo Departamento de Saúde 

dos EUA e Serviços Humanos (HHS) através da Administração de 

Serviços de Saúde Mental e Abuso de Substâncias (SAMHSA) e 

administrados pela Vibrant Emotional Health. Em Connecticut, o 

Departamento de Serviços de Saúde Mental e Dependência e o 

Departamento de Crianças e Famílias financiam o Connecticut 988 

Contact Center operado pela United Way of Connecticut/211. Os 

serviços do Contact Center 988 incluem atendimento rápido de 

acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, a uma equipa 

especializada do centro de contato para crises que podem ajudar 

pessoas em situação de suicídio, uso de substâncias e outras crises 

de saúde mental, fornecer encaminhamentos para recursos e realizar 

transferências calorosas para serviços móveis de crise ou serviços 

de emergência, conforme necessário/desejado.  

Consulte o hyperlink 

Para entrar em 
contato com o 
988 Suicide and 
Crisis Lifeline, as 
pessoas podem 
ligar ou enviar 
uma mensagem 
de texto para 
www.988lifeline. 
org. 

 

Tecnologia (dispositivos, aprendizagem virtual, acesso 
à internet)    

 

Serviço Descrição Informação de 
Contacto 

Recursos de 

aprendizagem digital  

K-12. O CSDE adquiriu dois recursos digitais para apoiar a 

aceleração da aprendizagem sem nenhum custo para os distritos. O 

Apex Learning para as séries 6-12 pode ser usado para aceder a 

currículos digitais para acumulação de créditos, recuperação, 

enriquecimento e aprendizagem pessoal. A Aprendizagem Definida 

fornece currículos on-line para aprendizagem baseada em projetos 

e carreira com portfólios digitais para notas 

 

Apex Learning 

Defined Learning 

Home Connectivity Existem vários programas federais e estaduais para ajudar alunos 

e famílias acederem à Internet para aprendizagem remota e 

combinada. O Programa de Conectividade Acessível (ACP) é um 

programa do governo dos EUA executado pelo programa da 

Comissão Federal de Comunicações (FCC) para ajudar famílias de 

baixo rendimento pagar pelo serviço de Internet e dispositivos 

eletrónicos, como um computador portátil ou tablet. Você 

provavelmente qualifica se o seu rendimento de família for de um 

valor  abaixo de 200% da Linha Federal de Pobreza ou se você ou 

alguém com quem reside atualmente recebe um benefício do 

governo como SNAP, Medicaid, SSI, WIC, Pell Grant ou Almoço 

Gratuito e com Preço Reduzido.    

 

Consulte o hyperlink 

 

https://www.preventsuicidect.org/get-help/ct-988/
https://www.preventsuicidect.org/get-help/ct-988/
https://www.preventsuicidect.org/get-help/ct-988/
http://www.988lifeline.org/
http://www.988lifeline.org/
https://www.apexlearning.com/Connecticut
https://learn.definedlearning.com/connecticut
https://portal.ct.gov/DAS/CTEdTech/Commission-for-Educational-Technology/Initiatives/Remote-Learning/Home-Connectivity

