
 

 
Janeiro Branco 2020: 

Precisamos falar sobre saúde mental 
 

 

O primeiro mês do ano é marcado pela campanha Janeiro Branco, que tem como 
principal objetivo discutir a saúde mental. O projeto, no ar desde 2014, convida as 
pessoas a refletirem sobre suas vidas, a qualidade dos relacionamentos e incentiva 
o debate sobre o tema em todos os espaços. Esse ano (2020), o tema central será 
“Precisamos falar sobre saúde mental”. 
 
O mês de janeiro foi escolhido pelos idealizadores estratégicamente para a 
Campanha, pois o começo do ano pode gerar ansiedade pelo desejo de cumprir as 
metas dos 12 meses seguintes e frustração por não ter cumprido todas do ano 
anterior.  
 
A Campanha busca envolver todos os profissionais da área psi, mas, também, todas 
as pessoas para que possam criar  ações com foco no tema.  
 
Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas sofrem 
de depressão em todo o mundo, um transtorno mental frequente que afeta todas as 
faixas etárias, de qualquer raça, etnia ou classe social. A depressão é a principal 
causa de incapacidade e é pauta de destaque quando se fala em saúde da mente. 
No entanto, a busca por uma saúde mental é fundamental para todos.  
 
É importante destacar que a OMS diz que a saúde mental depende do bem-estar 
físico e social, e o seu conceito vai além da ausência de doenças. Esse conjunto é 
fundamental para que tenhamos plenas capacidades individuais e coletivas para 
pensar, nos emocionar e interagir uns com os outros.  
 
O SINPESP apoia a causa e, durante o mês de janeiro, apresentará várias questões 
sobre o tema e a importância de se discutir saúde mental, tanto com os 
profissionais, como com a população.  

 
“A psicanálise trabalha com o sujeito para 
que esse possa enfrentar suas frustrações 
e seus medos sem mascara-los”,  
explica a president do SINPESP,  
Elizandra Souza. 
 

 



O SINPESP dirige a Clínica Ana Joaquina destinada à população de baixa renda. 
São cinco unidades: quatro na Vila Mariana, e uma na Av. Paulista. Conta com 60 
profissionais psicanalistas.  
 
Interessados devem agendar triagem pelo WhatsApp 11 96331-4881 
 
 

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511963314881&text=Desejo%20agendar%20uma%20triagem

