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Janeiro Branco 2022: 
o mundo pede saúde mental!

É Janeiro! Início de mais um ciclo e com ele vem as reflexões do ano que findou e as expectativas para o 
próximo que se inicia.

2021 foi mais um ano difícil em nossas vidas, afinal a pandemia ainda não acabou e com isso continua- 
ram as perdas, incertezas, medos, dúvidas e tristezas. Entretanto, com a experiência que tivemos em 
2020, vimos que conseguimos sobreviver, ou melhor, conseguimos criar estratégias para lidar com essa 
nova condição de vida. Com a pandemia e seus desdobramentos, pensar, falar, cuidar da saúde mental 
nunca esteve tão em evidência, então vamos aproveitar esse momento de recomeços para abordar no-
vamente o assunto, afinal, O MUNDO PEDE SAÚDE MENTAL!

A campanha Janeiro Branco visa sensibilizar e educar as pessoas e autoridades para a construção de 
uma cultura de cuidado da saúde mental. Para isso, incentiva-se toda sociedade a discutir questões im-
portantes e relevantes para a saúde mental, seja por meio de materiais impressos (panfletos, cartilhas), 
propagandas, divulgação nas mídias sociais, passeatas, rodas de conversas ou palestras. O intuito é que-
brar paradigmas, desmitificar o tema, que ainda é carregado de preconceitos e, assim, levar informação 
e expandir o conhecimento entre a população.

Mas afinal, o que é Saúde Mental?
Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), a saúde mental refere-se a um bem-estar 
no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, consegue lidar com os es-
tresses da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto a dar sua contri-
buição para sua comunidade. Deste modo, Saúde Mental, não está relaciona-
da necessariamente a uma doença mental e sim à forma como a pessoa 
reage às experiências e exigências da vida, e ao modo como harmoni-
za seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções.

Alguns aspectos importantes para o cuidado com a saúde 
mental:

• Autoconhecimento – conheça seu corpo e seus li-
mites, o que te deixa feliz, o que te dá prazer; o que 
para você é insuportável e inaceitável – reforce o 
que te faz bem;
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• Acolha e compreenda suas emoções, tanto as positivas como as desagradáveis, ambas fa-
zem parte da vida;

• Entenda e acolha as exigências da vida – “Faça do limão uma limonada”! Nem tudo é do 
jeito que queremos ou planejamos, mas podemos buscar formas de transformar ou reinventar 
o que está posto;

• Respeite o outro – empatia é fundamental, pois cada um tem seus sofrimentos e angústias, 
a sua dor pode ser diferente da do outro e vice-versa, mas cada dor tem seu lugar e seu valor. 
Respeite isso;

• Pratique atividade física – encontre algo que goste de fazer e procure praticar com regulari-
dade: caminhadas, yoga, musculação, pilates, dança, natação, bicicleta, corrida, alongamentos, 
artes marciais. Alguma atividade combina com você;

• Mantenha uma alimentação saudável e equilibrada – quanto mais natural e variada, me-
lhor;

• Cuide de seu sono – local adequado, quantidade e qualidade são importantes, além de reduzir 
a exposição às telas (celular, TV, notebook, tablet) e à iluminação próximo ao horário de dormir;

• Busque desenvolver relações saudáveis de amizade e em família;

• Fortaleça sua fé e espiritualidade, dentro daquilo que você acredita, buscando positividade, 
esperança e sentido em sua vida;

• “Escolha suas batalhas” – procure minimizar o stress, veja o que pode evitar e 
quando for inevitável, experimente mudar sua atitude diante da situação, obser-

ve as emoções que são desencadeadas e como você reage a elas. Exercícios 
de respiração e atenção plena ajudam bastante;

• Faça coisas que gosta – faça uma pausa, promova momentos para si 
mesmo de lazer, ócio, relaxamento, leia um livro, faça meditação, ouça 
uma boa música, cante, dance, faça crochê, bordado, pintura, assista a um 
filme ou série, cozinhe, cuide das plantas ou animais;

• Reconheça e respeite seus próprios limites, buscando ajuda quando 
necessário.

Não se sinta cobrado ou angustiado a dar conta de tudo isso ao mesmo tempo, 
pois os aspectos apresentados são apenas sugestões para que você repense seus 
hábitos e possa fazer mudanças gradativas a fim de melhorar sua saúde. 

Reforçamos que a saúde mental não está desconectada da saúde física, afinal 
saúde é uma só e os cuidados para ter uma vida mais saudável devem ser diários. 
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Para isso, é importante mudar nosso olhar, nossos hábitos e atitudes sobre nós mesmos e sobre os 
outros. Caso perceba que não está dando conta sozinho, não hesite em buscar ajuda.

Você pode buscar ajuda na rede pública municipal de saúde (Unidade Básica de Saúde da sua região), 
ou com profissionais de saúde da rede particular, caso tenha acesso. Também é possível obter mais in-
formações e acesso a ajuda especializada através dos links:

• Portal mapasaudemental.com.br – criado por uma equipe de psicólogos e profissionais da 
área saúde e educação, apresenta um mapeamento da oferta de serviços públicos de saúde 
mental, além de serviços de acolhimento e atendimento gratuitos, presenciais ou virtuais, em 
todo território nacional;

• Centro de Valorização da Vida – CVV – www.cvv.org.br – telefone: 188 – realiza apoio emo-
cional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que 
querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, email e chat 24 horas, todos os dias;

• • Instituto Vita Alere – vitaalere.com.br – promove a prevenção e a posvenção do suicídio, por 
meio de ações de divulgação, conscientização, educação, pesquisa, apoio e tratamento.

Outras informações e materiais sobre vários temas relacionados à saúde mental podem ser obtidos nos 
links:

• Portal saudementalcovid19.org.br

• Site InspirAção – inspiracao-leps.com.br

• Cartilha USP – “Promoção da Saúde Mental em Pandemias e Situações de Desastres” – jornal.
usp.br/wp-content/uploads/2021/01/Cartilha-2020-USP-digital-completa-OK.pdf
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