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REFLETINDO SOBRE SAÚDE MENTAL

Atualmente não é exagero falar que uma boa saúde mental  é preditora de uma boa saúde
integral. Entretanto, por que ainda se tem tanto preconceito à respeito do tema? Partimos da premissa
que abordar abertamente o tema da saúde mental  é o primeiro passo para prevenir, identificar o
problema e buscar tratamento adequado. Além disso, entender melhor sobre a saúde mental também
favorece a redução do estigma associado aos cuidados com essa área, contribuindo para atenuar os
preconceitos que por vezes limitam o acesso das pessoas ao serviço psicoterápico.  Alinhada a essa
proposta,  a  Seção  de  Psicologia  deste  regional  considera  a  saúde  mental  enquanto  uma  área
importante a ser cuidada e por isso, propõe uma reflexão inicial sobre dois pontos importantes: o que
é saúde mental para mim? E o que isso tem a ver comigo?

1. O que é saúde mental para mim?
Será que há um consenso de conceito que seja representativo e aplicável à todos? De acordo

com Batistella (2007)1, três formulações têm sido utilizadas como referência no debate desta questão:
a) a saúde como ausência de doença; b) a saúde como bem-estar; c) a saúde como um valor social.
Essa primeira vertente “a saúde como ausência de doença” já foi amplamente criticada e superada a
partir  da  premissa  central  multidisciplinar de não haver evidências  de que a ausência  de sinais  e
sintomas  de  doença  indiquem necessariamente  uma condição  saudável,  colocando  essa  definição
como muito limitada e ultrapassada. 

A  segunda  definição  foi  preconizada  pela  Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS),  agência
subordinada à Organização das Nações Unidas e traz consigo a caracterização de “um completo estado
de  bem-estar  físico,  mental  e  social,  e  não  apenas  a  ausência  de  doença ou  enfermidade”.  Esse
conceito,  apesar  de  evidenciar  um  avanço  em  relação  ao  anterior,  foi  considerado  utópico  e
inalcançável.  Nesse  sentido,  além  da  expressão  ‘completo  estado’  indicar  uma  concepção  pouco
dinâmica do processo – já que as pessoas não permanecem constantemente em estado de bem-estar
–, revela também uma idealização do conceito que, sendo inatingível, não pode ser usado como meta
pelos serviços de saúde. 

Surge, então, conforme Batistella (2007), o terceiro conceito de saúde, este que foi formulado
na  histórica  VIII  Conferência  Nacional  de  Saúde  realizada  em  Brasília,  no  ano  de  1986.  Também
conhecido como ‘conceito ampliado’ de saúde, foi fruto de intensa mobilização que se estabeleceu em
diversos países da América Latina durante as décadas de 1970 e 1980, como resposta aos regimes
autoritários e à crise dos sistemas públicos de saúde. Sob a ótica desse conceito, transformado em
texto constitucional em 1988, tem-se que:

Em sentido amplo, a saúde é a resultante das condições de alimentação, habitação, 
educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, 
acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde. Sendo assim, é 
principalmente resultado das formas de organização social, de produção, as quais 
podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. (Brasil, 1986: 4)2

Em  contraposição  à  concepção  biomédica,  baseada  na  primazia  do  conhecimento
anatomopatológico e na abordagem mecanicista do corpo, cujo modelo assistencial está centrado no
indivíduo,  na  doença,  no  hospital  e  no  médico,  o  conceito  ampliado  de  saúde  busca  resgatar  a
importância das dimensões econômica, social, cultural e política na produção da saúde e da doença
nas  coletividades.  Assim, alinha-se  a  uma corrente  de pensamento  crítico  que  tem expressão em

1  Batistella, C. Abordagens contemporâneas do conceito de saúde. In: Fonseca, A. F.; Corbo, A. M. Educação profissional 
e docência em saúde. Rio de Janeiro: EPSJV/ Fiocruz, 2007. 

2  Vide Baptista, texto “História das políticas de saúde no Brasil: a trajetória do direito à saúde”, no livro Políticas de 
Saúde: organização e operacionalização do Sistema Único de Saúde, nesta coleção (N. E.).



diversos autores na América Latina pois defende como princípios e diretrizes para um novo e único
sistema de saúde a universalidade, a integralidade, a eqüidade, a descentralização, a regionalização e a
participação social: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais
e econômicas  que visem à redução do risco de doença e de outros  agravos e ao acesso universal
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (Brasil, 1988:37). O grande
mérito desta concepção reside justamente na explicitação dos determinantes sociais da saúde e da
doença, muitas vezes negligenciados nas concepções que privilegiam a abordagem individual.

A partir desses conceitos, o que é saúde mental para mim? Mais do que se identificar com um
ou outro conceito, faz-se importante e oportuno refletir criticamente à respeito,  compreender que
cada conceito é fruto de um período histórico e que, segundo Papalini (2017)3 o corpo gera sintomas
relacionados  com a sociedade a  que pertence.  Portanto,  urge olhar para  essa  sociedade, para  os
contextos  sociais  que  as  pessoas  estão  inseridas  e  que  se  inter-relacionam  e  se  influenciam
reciprocamente, quais sejam: familiar, laboral, social, etc. Parece que atualmente impera na  sociedade
contemporânea uma necessidade por indicadores de felicidade. Assim, se você não está bem, é porque
não pratica atividade física, não se alimenta adequadamente, é muito sensível, frágil, não conta com
uma estrutura familiar adequada, não consegue resolver problemas, é devagar etc. Quantas vezes nos
deparamos  com  julgamentos  muito  superficiais  à  nosso  respeito,  como  se  o  problema  fosse
estritamente nosso por não estarmos bem? Segundo Davies (2017)4, parece que o sistema neoliberal
aderiu a um movimento de culpabilização do indivíduo por não ser feliz, sem o cuidado de analisar o
contexto no qual essa infelicidade acontece. 

2. O que isso tem a ver comigo?
Somos  seres  relacionais,  precisamos  de  bom  dia,  afeto,  solidariedade,  empatia,  escuta.

Precisamos de troca, partilha, compreensão. Precisamos de pausa, respiração, reflexão. Precisamos
conversar, discordar, acordar. Precisamos de tempo, respeito. Precisamos de espaço para deixar fluir a
nossa  subjetividade e criatividade.  Precisamos fazer o que é mais difícil,  complexo e exige tempo,
paciência, tolerância e persistência: ser quem somos! Precisamos nos sentir tocados pelo sofrimento
do  outro,  precisamos  ser  vistos  como  pessoas,  insubstituíveis,  e  não  como  meros  números  que
alcançam metas. Somos muito mais que isso! 

Refletir sobre saúde mental implica em alertar para esses pontos. Tão óbvios e por vezes tão
esquecidos. Entramos no automático e fazemos as coisas por vezes sem pensar, refletir, ponderar e
escolher.  Precisamos  lembrar  o  quão  é  necessário  assumir  riscos,  fazer
escolhas, se posicionar. É preciso tomar partido, ouvir e falar. É preciso silenciar
em alguns momentos e se expressar em outros. As vezes o silêncio é respeito,
às  vezes  é omissão. Essas nuances, simples  e complexas,  estão inseridas no
nosso cotidiano. 

Como seria passar por uma situação semelhante ao quadrinho ao lado?
Como  me  sinto  quando  a  minha  dor  e  sofrimento  não  são  vistos,  são
minimizados  ou  tratados  com  resoluções  mágicas  e  inadequadas,  pois
desconsideram  a  complexidade  da  minha  demanda?  Quantas  vezes  eu  fui
vítima disso? E quantas vezes eu fiz o outro vítima do meu preconceito diante
de questões relacionadas à saúde mental? A Seção de Psicologia pretende, ao
suscitar  essas  reflexões,  contribuir  com a saúde integral  do  corpo funcional
deste regional, usuário ou não do serviço desta especialidade. Assim, espera-se
fomentar uma constante e diária implementação de ações que têm como foco
a prevenção de doenças e promoção de saúde.
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3  Papalini, V. In: Contra a ditadura do bem-estar. Matéria veiculada  no jornal El Pais. Disponível em 
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4  Idem à referência acima.


