
O Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado a 10 de Outubro, oferece a 

oportunidade de chamar a atenção para um aspeto muitas vezes descurado e 
negligenciado do nosso bem-estar e dá-nos a oportunidade de refletir sobre a 
forma como podemos melhorar a nossa própria saúde e ir ao encontro dos outros 
para lhes perguntar como se sentem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAÚDE MENTAL 
O importante não é vencer todos os 

dias, mas decidir não desistir. 

Sempre.  

  

A Saúde Psicológica é uma parte integral da saúde 

do ser humano - não há Saúde sem Saúde 

Psicológica. Esta está relacionada com a 

capacidade de utilizarmos as nossas competências 

para gerir os desafios do dia-a-dia nos diferentes 

contextos em que vivemos (na escola, no trabalho, 

na família). Também diz respeito à forma como 

pensamos, sentimos, avaliamos as situações, nos 

relacionamos com os outros e tomamos decisões. 

Quando temos Saúde Psicológica, sentimo-nos 

confiantes e capazes de lidar com a nossa vida e 

com as outras pessoas. 

 A Saúde Mental é a capacidade de 

gerir a própria vida e as suas emoções, 

perante os acontecimentos positivos 

e adversidades da vida; é o equilíbrio 

entre o que o mundo exige e os 

recursos internos para lidar com essas 

exigências. 

COMOTESENTES? 

Por vezes, temos dificuldades 

em encontrar esse equilíbrio, 

sofremos e adoecemos. 

ProjetoEducaçãoSaúde 



O QUE NÃO RECONFIGURAMOS NA NOSSA MENTE, 

O CORPO TRANSFORMA EM DOENÇA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os problemas de saúde mental são comuns, mas 

existe ajuda e soluções. Pessoas com problemas 

de saúde mental conseguem melhorar e muitas 

recuperam completamente. 

 

SINAIS DE ALERTA 

Não tem a certeza de que você ou 

alguém que conhece está com 

problemas de saúde mental? 

Experimentar um ou mais dos seguintes 

sentimentos ou comportamentos pode 

ser um sinal de alerta precoce:  

oComer ou dormir demasiado ou muito 

pouco. 

o Comportamentos de isolamento e 

afastamento dos outros. 

o Falta de energia, sentindo-se entorpecido 

ou como se nada importasse. 

o Ter dores inexplicáveis. 

o Sentir-se impotente ou sem esperança. 

o Sentir-se estranhamente confuso, no 

limite, com raiva, chateado, preocupado ou 

com medo. 

o Gritar ou perder facilmente a paciência 

com a família e amigos. 

o Mudanças de humor severas que causam 

problemas nos relacionamentos. 

oTer pensamentos persistentes que não 

consegue tirar da cabeça. 

o Ouvir vozes ou acreditar em coisas que não 

são verdadeiras. 

o Pensar em magoar-se a si mesm@ ou aos 

outros. 

o Incapacidade para realizar tarefas diárias, 

como cuidar de si própri@, ir ao trabalho ou 

à escola. 

Aquilo que sentimos como bem-estar é 
diferente para cada um de nós e diferente 
em nós em distintos momentos da nossa 
vida. O nosso estado de bem-estar não é 
permanente e é subjetivo, pelo que é natural 
passarmos por períodos em que o nosso 
bem-estar é desafiado. 

COMO PROMOVER O NOSSO 

BEM-ESTAR E A SAÚDE MENTAL? 
 

o Trabalhe o autoconhecimento. 

o Conheça seus limites e saiba quando é hora de 

parar e descansar. 

o Alimente-se de forma saudável. 

o Pratique atividade física regularmente. 

o Evite consumo de álcool e outras drogas. 

o Desligue-se dos problemas (atividades como 

yoga e técnicas de relaxamento ajudam 

bastante). 

o Reserve tempo para si. Cuidar de si própri@ 

não é ser egoísta! Pelo contrário, é essencial 

para que se sinta melhor e esteja mais capaz e 

disponível para cuidar e ajudar os outros. 

o Invista nas suas relações. Alimente relações 

positivas com familiares e amigos, nas quais se 

sinta valorizad@, aceite e apoiad@. 

o Faça uma lista de todas as atividades que @ 

fazem sentir bem, relaxad@ e feliz. Reserve 

um momento do seu dia, todos os dias, para se 

dedicar a essas atividades. 

o Fale sobre como se sente. Falar sobre como 

se sente pode diminuir o stresse e contribuir 

para que se sinta melhor. 

o Peça ajuda. Se os seus sentimentos de 

ansiedade e inquietação forem excessivos e 

persistentes, se se sentir completamente 

sobrecarregad@ ou incapaz de funcionar e se 

isso condicionar o seu dia-a-dia, ligue para a 

Linha de Aconselhamento Psicológico do 

SNS24 ou procure ajuda de um Psicólogo. 

 

Checklist Como me sinto? (Adultos) 

Checklist Como me sinto? (Adolescentes) 

EU SINTO.ME 

Não há saúde sem saúde mental 

SAUDEMENTAL.PT 

GUIA PARA PAIS E PROFESSORES 

GUIA PARA O DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

Para saber mais… 

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/checklist_adultos.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/checklist_jovens.pdf
https://eusinto.me/
https://saudemental.min-saude.pt/
https://saudemental.pt/
https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/uploads-7e3kk3/48133/guias_pais_e_professores__compressed.9fb18ef0b5e6.pdf
https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/uploads-7e3kk3/48133/guia_para_desenvolvimento_pessoal.76832ca4ec1a.pdf

