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(RE)Pensando Saúde Mental
Aline Conceição Silva, Laysa Fernanda Silva Pedrollo, Kelly Graziani Giacchero Vedana
Cuidar da saúde mental tem vários benefícios como: bem-estar, autoconhecimento, melhor
adaptação, fortalecimento das relações interpessoais, entre outros. É importante que cada pessoa
possa refletir sobre saúde mental, os cuidados que vêm realizando e as possibilidades de manter ou
melhorar cuidados positivos em saúde mental.

Dicas para (Re)pensar sua saúde mental
1- Pense no estado geral da sua saúde mental. Por exemplo, como tem se sentido, quais são os
cuidados em saúde mental que você tem realizado.
2- Selecione aspectos relacionados à sua saúde mental que você acredita que poderiam ser
melhorados. É importante que você pense e selecione aspectos atingíveis e de acordo com sua prioridade atual.
3- Identifique empecilhos que têm atrapalhado mudanças positivas na sua saúde mental.

4- Reflita o quanto essa mudança é importante para você e selecione aspectos que a mudança
pode contribuir para sua vida.
5- Identifique pessoas que podem contribuir com sua mudança de cuidados em saúde mental. Pode ser familiar, amigos, profissionais e serviços de saúde.
6- Organize as ações de mudança. De acordo com suas prioridades (passo 2) organize ações de
mudança para seu cuidado em saúde mental. Organize pensando nas pessoas que podem auxiliar
nesse processo.
7- Coloque em ação, pensando sempre que todas as mudanças levam tempo e que podem acontecer imprevistos. Lembre-se sempre das pequenas conquistas nesse processo e que você pode contar com ajuda de outras pessoas!

Você encontrará uma síntese da ferramenta no quadro abaixo. Aproveite para começar a (re)
pensar sua saúde mental.
Lembre-se sempre das pequenas conquistas nesse processo e que você pode contar
com ajuda de outras pessoas.
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Organizando o (Re)pensar saúde mental:
Como você tem cuidado da sua saúde mental?
O que pode melhorar nos cuidados com sua saúde mental?
Por que é importante que você cuide da minha saúde mental e como isso pode melhorar sua
vida e das pessoas que convivem com você?
O que têm atrapalhando o começar essa mudança?
Quem pode apoiar e ajudar a melhorar seus cuidados em saúde mental?
Como você acredita que pode iniciar essa mudança?
Reconheça suas pequenas conquistas nesse processo. E lembre-se dessas conquistas perante
os desafios do seu processo.
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