
  

 

INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE SAÚDE 

MENTAL DISPONÍVEIS EM NOSSO MUNICÍPIO E 

NA UFCG– CES: 

 

 

 SERVIÇO DE PSICOLOGIA - UFCG -CES  

                    Sítio Olho D’Água da Bica  - S/N     

                    (83) 3372 1900 — ramal - 51827 

 

 

 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  - CAPS 

                   Rua Antônio André da Silva , 17, São José 

                   (83)  3372 2481 

 

   NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍ-
LIA– NASF 

                   Rua Francisco Teodoro da Fonseca, S/N, 

São Vicente                 

                   (83) 3372 2481 

                    

   CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - CVV  

                   Rua Maciel Pinheiro 170 

                    188 (Ligação gratuita) 

 

                       

 



 

 

  

                  

 

 

 

 

3. FATORES QUE PODEM CONTRIBUIR PARA O 

SOFRIMENTO PSÍQUICO 

 

 

 

 A saúde e o adoecimento são          

resultados não apenas dos nossos           

comportamentos, mas também, dos nossos 

pensamentos e da forma como lidamos com 

as nossas emoções; é, portanto, através  

deste tríplice composto humano que nos  

relacionamos com o mundo, com o outro e 

com nós mesmos. 

   
1. CONCEITO DE SÁUDE/SAÚDE MENTAL 

 

 O conceito de Saúde não é simples: 

ser saudável não significa simplesmente 

não ter  doenças, mas abrange outros       

fatores como uma boa alimentação, morar 

adequadamente, dispor de saneamento   

básico, educação, saúde, segurança, lazer e 

outros bens e serviços. Neste sentido, ao 

analisar a Saúde Mental de um indivíduo é 

preciso enxergá-lo como um todo: seu    

corpo, sua mente e o contexto no qual vive, 

além de considerar suas necessidades de 

maneira integral. 

 

2. O QUE É SOFRIMENTO PSÍQUICO? 

 

 Há pessoas que apresentam uma   

maior vulnerabilidade ao sofrimento        

psíquico, podendo variar de uma simples 

mudança do humor até quadros intensos.  

 No entanto, o adoecimento psíquico 

não acomete o indivíduo o tempo todo e por 

inteiro e, portanto, ninguém é completa-

mente doente, podendo ter preservados e 

resgatados seus aspectos saudáveis para 

uma vida o mais funcional possível. 

 

4. PRINCIPAIS SINAIS DE SOFRIMENTO 

PSÍQUICO  

 

Alguns sinais, quando sentidos 

frequentemente, podem indicar a 

necessidade de procurar ajuda.  

Alguns deles são:  

  

 

 

 

 

 


