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RESUMO 

 Pelas definições da Organização Mundial de Saúde (OMS), a saúde mental é “um estado de 

bem-estar em que o indivíduo percebe suas próprias habilidades, pode lidar com as tensões 

normais da vida, pode trabalhar de forma produtiva e frutífera e é capaz dar uma contribuição 

para sua comunidade“  A situação da saúde mental dos jovens e adolescentes não é boa, de 

acordo com a OMS, o estado de saúde mental é responsável por 16% da carga global de 

doenças e os transtornos mentais na adolescência e é um dos temas de maior preocupação da 

Saúde Pública.  

A mesma pesquisa também afirma que, a maioria dos problemas mentais começa aos 14 anos 

e o suicídio na adolescência é a terceira principal causa de morte entre jovens de 15 a 19 anos. 

É importante lembrar que, a adolescência é uma etapa de grande influência na vida dos 

indivíduos e é onde mais ocorrem as alterações significativas nos campos biológico, emocional, 

social, afetivo e intelectual do indivíduo. Diante disso seria possível prevenir danos a saúde 

mental dos jovens? Acredita-se que por meio de um formulário será possível reconhecer a saúde 

mental dos jovens. Será montado um formulário contendo perguntas sobre como os jovens se 

sentem. Após a pesquisa o conteúdo sobre o tema será divulgado nas redes sociais. Espera-se 

ajudar jovem e famílias acerca do tema do projeto que será divulgado.  
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INTRODUÇÃO:   

A saúde mental de uma significativa parte dos jovens e adolescentes 

está comprometida por consequência da pandemia. Consequentemente, nota-se os 

jovens mais nervosos e ansiosos. Na adolescência e começo da vida adulta são onde 

mais ocorrem mudanças, e para muitos são momentos de estresse e apreensão.  

Em alguns casos, essas pessoas precisam de um olhar diferenciado e tratamento 

adequado. 

Tais sentimentos podem levar à doença mental e, também causar problemas 

mais sérios como: depressão, transtorno mental, transtorno de humor, 

transtorno bipolar. 

 

Em geral, os termos causam confusão. Mas basta lê-los com cuidado, pois são 

autoexplicativos. O primeiro refere-se à saúde e, os outros, à ausência dela. Não 

existe, porém, uma definição oficial para o conceito de saúde mental, de acordo com 

a Organização Mundial de Saúde (OMS). 

O termo está relacionado à forma como uma pessoa reage às exigências, desafios e 

mudanças da vida e ao modo como harmoniza suas ideias e emoções. Diariamente, 

vivenciamos uma série de emoções, boas ou ruins, mas que fazem parte da vida 

 

PROBLEMA:  

De acordo com as pesquisas e dados bibliográficos sobre a saúde 

mental dos jovens e adolescentes nos dias de hoje, foi elaborada a seguinte pergunta: 

Quais são as possíveis formas de evitar prejudicar a saúde mental?  É possível se 

“proteger” e manter uma saúde mental saudável?  

HIPÓTESE:  

Acredita-se que com base em pesquisas, dados bibliográficos e livros 

sobre o assunto será possível investigar a saúde mental dos jovens. Através de um 

questionário com algumas turmas do colégio Interativa, com o objetivo de saber se o 

aluno (a), sabe sobre o tema, e se o aluno (a) sabe as diferentes formas de reduzir o 

estresse e ansiedade (doenças que afetam a saúde mental e o psicológico) e de como 

melhorar a saúde mental. 



O projeto irá abordar principais conceitos da saúde mental dos jovens, 

em vista que é um assunto muito interessante e pouco discutido ultimamente. 

 

OBJETIVO: 

Mostrar para as pessoas como está a saúde dos jovens e adolescentes na atualidade 

e reduzir o risco de perda de saúde mental. 

Apresentar maneiras de como manter a saúde mental durante a pandemia causada 

pelo Covid-19. 

METODOLOGIA 

Será montado um formulário contendo perguntas sobre como os jovens 

se sentem para o diagnóstico. 

Essas informações serão divulgadas através de um perfil do instagram. 

Os conteúdos serão montados e analisados semanalmente para posterior postagem. 

A frequência ainda será determinada se a cada 7 ou 15 dias. Com o intuito de deixar 

cada vez mais esclarecido esse tema e alcançar dezenas de pessoas evitando 

consequências negativas, pois a falta de saúde mental acarreta alguns problemas, 

como por exemplo o desempenho educacional, pessoal entre outros.  

CONSEIDERAÇÕES FINAIS:  

Através das pesquisas realizadas obteve-se informações importantes: A 

adolescência é uma fase crucial para o aprendizado, o desenvolvimento e a 

manutenção de grande parte dos hábitos sociais e emocionais mais importantes para 

a estabilidade mental do jovem. Nesse sentido, a rotina de padrões de sono 

saudáveis, a realização regular de exercício físico e o desenvolvimento de habilidades 

que possibilitam o gerenciamento de uma juventude saudável. 

A família, a escola e a convivência social são essenciais para a saúde 

mental de um jovem. Alguns fatores que ajudam para uma desordem mental nos 

jovens são: conflitos familiares, desejo de maior autonomia, maior exposição ao 

estresse, exploração da identidade sexual, falta de qualidade de vida doméstica, 

envolvimento precoce com drogas e álcool, pressão para integrar-se a certos grupos 

ou comportamentos, problemas de relacionamento com pais, professores ou colegas, 

maior acesso, mais disponibilidade de recursos e uso da tecnologia, vítimas de 

bullying ou exposição à violência, incluindo pais agressivos, influência da mídia quanto 

à posição social, aos padrões estéticos e às diferenças de gênero. 



Os dados da saúde mental dos jovens na atualidade do Brasil e do 

mundo deve ser visto como alerta para os pais ou responsáveis, para que vejam a 

necessidade de buscar ajuda especializada antes que certas situações se tornem 

irreversíveis. 

No Brasil, os números chamam a atenção entre os casos confirmados de distúrbios 

mentais e a evolução para o suicídio nesse grupo. Segundo a Organização Pan 

Americana de Saúde, o suicídio já está classificado em terceiro lugar como a principal 

causa de morte em jovens de 15 a 19 anos. 

Além disso, a OMS destaca alguns dados que sugerem intervenções urgentes com 

vistas à redução dos impactos dos transtornos de ordem psíquica sobre a saúde de 

adolescentes e de jovens. Veja quais são: as doenças mentais afetam um em cada 

seis indivíduos com idade entre 10 e 19 anos, as condições de saúde mental 

representam 16% de toda a incidência global de doenças e de lesões na faixa etária 

de 10 a 19 anos, a maioria dos adolescentes e dos jovens com doença mental não 

recebe nenhum tipo de assistência ou tratamento, a depressão é uma das principais 

causas de transtornos e de incapacidades entre os adolescentes e jovens. A maioria 

das doenças mentais perdura até a vida adulta e compromete a estabilidade mental 

e física do indivíduo que não recebeu tratamento.  

Os sinais e os sintomas característicos dos transtornos mentais nos 

jovens são semelhantes aos apresentados pelos adultos, mas são muito mais difíceis 

de serem reconhecidos pois, as manifestações que indicam suspeita do problema e 

que justificam a busca de ajuda profissional são: insônia, ideação suicida, tristeza ou 

humor deprimido, afastamento de amigos e familiares, queda brusca no desempenho 

escolar, irritabilidade e agressividade sem causa aparente, falta de motivação pela 

vida ou desinteresse pelo futuro. 
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