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A maior parte das pessoas, quando ouvem falar em “Saúde 

Mental” pensam em “Doença Mental”. Mas a saúde mental 

implica muito mais que a ausência de doenças mentais. 

Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que 

ninguém é perfeito, que todos possuem limites e que não se 

pode ser tudo para todos. Elas vivenciam diariamente uma série de emoções como: 

alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração. São capazes de enfrentar os 

desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio e sabem procurar ajuda quando 

têm dificuldade em lidar com conflitos, perturbações, traumas ou transições importantes 

nos diferentes ciclos da vida. A Saúde Mental de uma pessoa está relacionada à forma 

como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, 

capacidades, ambições, idéias e emoções. Proporcionando um espaço para discussão do 

Processo de Trabalho de Saúde Mental a Secretaria Municipal da Saúde através da 10ª 

CRS e da Coordenação Regional da Política da Saúde Mental está durante a manhã de 

hoje, 12 de agosto, recebendo dezenas de profissionais da Rede de Atenção Básica e 

SMHTAS (CRAS, CREAS e Conselho Tutelar), além de coordenadores, assistentes 

sociais, psicólogos e demais profissionais da saúde e educação. Em entrevista a 

Assessoria de Imprensa do Governo do Município a Assistente Social do CAPS Claudia 

da Cruz Dias salientou o propósito do 1º Encontro da Rede de Atenção Psicossocial 

(RASP), “O objetivo do evento é a aproximação, o fortalecimento e a articulação da 

RASP, toda a rede que envolve a saúde e o social, não tem como atender o usuário sem 

acolher o todo dele, a visão tem que ser sistêmica, para isso, os serviços tem que estar 

unidos. Cerca de 70 pessoas se fazem presentes nesta roda de conversa que discute as 

dificuldades e tenta estabelecer juntas rotinas de comunicação e articulação para tratar 

pessoas que tem um transtorno mais grave”, finalizou Claudia. O Encontro vem sendo 

desenvolvido em todos os municípios que fazem parte da10ª CRS e hoje, em nosso 

município, está sendo representado pelo coordenador e psicólogo Diogo Costa. 


