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• Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a saúde
mental é caracterizada por um estado de bem-estar no
qual uma pessoa é capaz de apreciar a vida, trabalhar e
contribuir para o meio no qual vive, ao mesmo tempo em
que administra suas próprias emoções.
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• É normal se sentir triste, estressado ou, até mesmo, exausto em
alguns momentos. A pergunta é: o que você faz com esse
sentimento? A maneira como lida com as suas oscilações de humor
e, principalmente, o que faz para prevenir descontroles emocionais
é o que vai determinar a qualidade da sua saúde mental.

• Mas não é apenas o domínio sobre os próprios sentimentos e
emoções que afetam a saúde mental. Boa parcela disso também
depende de hábitos virtuosos, como cuidar do próprio corpo, ter
boas noites de sono, estabelecer uma alimentação nutritiva e
desenvolver um hobby, por exemplo. Existem muitas maneiras de
fortalecer a sua mente.
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• Dores de cabeça,

• Dores musculares,

• Problemas estomacais,

• Palpitações,

• Nervosismo,

• Insônia,

• Enjoo,

• Falta de ar,

• Sensação de aperto no peito,

• Boca seca,
• Cansaço,
• Tremores,
• Tontura,
• Problemas de memória,
• Falta de concentração,
• Refluxo,
• Azia,
• Aumento do apetite,
• Desregulação do ciclo menstrual,
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1 - Ouça com atenção e acolha

Ouvir o que a pessoa tem a dizer é uma das melhores formas de
ajudá-la. Olhe nos olhos, preste atenção e leve em consideração o
que ela está dizendo. Não desmereça a sua condição. Exerça a
empatia e ofereça o seu suporte e acolhimento, sem julgamentos.
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2 - Estimule-a a procurar ajuda profissional

Ofereça apoio e ajuda na procura de auxilio profissional. 

10



3 - Desencoraje o consumo de álcool e drogas

Álcool e drogas são válvulas de escape para quem tem
depressão. Porém, são muito perigosas, pois podem piorar o
quadro pelo seu efeito depressor. Portanto, você pode
convidar o seu amigo para socializar e se distrair, mas não o
estimule a beber ou a usar qualquer tipo de droga.
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4 - Sugira a prática de esportes

A atividade física é uma grande aliada de quem está em
depressão. Junto a outros métodos de tratamento, pode
melhorar o humor e qualidade de vida. Para estimulá-lo a se
exercitar, convide-o para caminhar, praticar algum esporte de
grupo, participar de alguma aula ou ir à academia. Além de
fazer bem para corpo e mente, a atividade física é um
incentivo para sair de casa e socializar.
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- Incentive a socialização

Quando a pessoa em tratamento estiver se sentindo mais
forte ou disposta, você pode tentar animá-la a sair de casa e a
socializar com outras pessoas. No começo provavelmente será
difícil e ela irá relutar. Mas não desista e muito menos leve as
negativas para o lado pessoal. Continue convidando para
passeios ou atividade sociais, uma de cada vez, até que uma
hora ela vai dizer sim.
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6 - Reforce o fato de que a depressão é uma doença que tem
tratamento

A depressão não é um transtorno simples, que pode ser
superada sem ajuda. Mas é completamente tratável. No início
do tratamento, há um período de adaptação e pode ser difícil
enxergar um horizonte. Mas é importante lembrar a pessoa
deprimida de que, na grande maioria dos casos, o tratamento
funciona. Ou seja, uma hora ela vai se sentir melhor.
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7 - Não ignore comentários suicidas
• Existe uma ideia muito difundida no Brasil que diz que “quem vai se matar

não avisa ou tenta, apenas se mata”. Isso é completamente falso. De acordo
com Luiz Scocca, metade das pessoas que tentam se suicidar realmente
conseguem. Além disso, 35% das tentativas malsucedidas são realizadas de
novo dentro de um ano.

• Portanto, nunca ignore um comentário sobre suicídio. Pelo contrário, leve-o
a sério. Nesse caso, o que você pode fazer é conversar com a pessoa sobre
isso e estimulá-la a procurar ajuda profissional o quanto antes. Avisar o
terapeuta ou o psiquiatra responsável pelo caso também é uma saída.

• Além de nunca ignorar um comentário suicida, não atrapalhe o andamento
do tratamento. Isso significa não insistir em concepções falsas sobre a
depressão, como a ideia de que é frescura ou uma tristeza passageira.
Negar a existência da doença também é perigoso, assim como refutar
automaticamente um comentário sobre suicídio.
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Como desenvolver hábitos para manter a 
saúde mental?

• Praticar o Autocuidado,
• Aceitar-se como você é e viver a sua própria vida. Não queira ser como

outra pessoa, seja você mesmo, goste de quem você é.
• Mantenha-se ativo diariamente – faça atividades físicas, estude, se

empenhe em uma atividade.
• Adquira novas habilidades, exercite seu cérebro: que tal tentar um novo

hábito, melhorar um comportamento, aprender a tocar um instrumento,
fazer um tipo de artesanato.

• Mantenha o equilíbrio entre as responsabilidades e atividades de lazer.
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• Reserve um tempo para ter contato com sua família com seus amigos: converse,
sorria, abrace

• Relaxe, sempre separe um tempinho para fazer algo que gosta: assistir um bom
filme, uma caminhada, passeio em família, a leitura de um bom livro, futebol,
tocar um instrumento, ou outra atividade que lhe proporcione prazer

• Preze sempre por uma boa noite de sono, para recarregar as energias. .
• Mantenha cuidados básicos com um estilo de vida saudável. Procure alimentar-se

corretamente (nessa correria do mundo e a busca pelo corpo perfeito as pessoas
estão deixando de ingerir alimentos que são essenciais para a saúde) cuidado
com isso.

• Busque ajuda sempre que sentir que não está bem, você não precisa sofrer
sozinho, conte com a sua rede de apoio.

Como desenvolver hábitos para manter a 
saúde mental?
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