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RESUMO: Nos últimos anos a depressão vem sido reconhecida como um dos problemas 

que mais causam sofrimento às pessoas. De forma geral, essa enfermidade consiste em 

um transtorno mental universal, cuja principal perturbação é a alteração do humor ou 

do afeto, valendo ressaltar que a alteração do humor repercute de forma global na 

atividade da pessoa afetada (CAMARGO; SOUSA; OLIEIRA, 2014). O estudo teve como 

objetivo analisar o perfil dos adolescentes-jovens em saúde mental identificando 

características sugestivas a depressão. De caráter quantitativo-descritivo, trata-se de um 

recorte do projeto de iniciação científica referente aos principais dilemas em saúde 

mental que envolve os adolescentes/jovens do CTF/UFPI. Compreendeu o período da 

coleta no mês de setembro de 2018, por amostragem não probabilística do tipo 

intencional, inicialmente a amostra seria de 60, mas participaram 55 (91,7%) 

estudantes do 2º e 4º módulo do Curso Técnico de Enfermagem, foi aplicado 

questionário semiestruturado e a Escala de EADS do tipo Likert (0-3) composto de 21 

itens onde 7 deste avalia a depressão. Os resultados parciais: Quanto à caracterização, 

faixa etária entre 17 e 29 anos, prevalecendo 18 anos (25,5%), houve significativa 

predominância do sexo feminino 42 (76,4%). Em relação a Escala, os participantes 

responderam em sua maioria com a seguinte classificação - a mim algumas vezes: “tive 

dificuldade de tomar iniciativa para fazer coisas” 22 (40,0%), 21 (38,2%) “não consegui 

sentir nenhum sentimento positivo”; 18 (32,7%) “senti-me desanimado e melancólico”; 

17 (30,9%) “Senti que não tinha muito valor como pessoa”; 15 (27,3%) “Não fui capaz 

de ter entusiasmo por nada”;13 (23,6%) “Senti que não tinha nada a esperar do futuro”; 

12 (21,8%) “Senti que a vida não tinha sentido”. Conclusão: Em andamento.     
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INTRODUÇÃO  

 
A adolescência é uma fase de profundas transformações de amplo aspecto 

sejam: psicológicos, biológicos, sociológicos, culturais, afetivos e sexuais permitindo 

modificações de forma decisiva na vida dos adolescentes, pois esta fase da vida inicia-se 

com a puberdade onde a mesma pode modificar o corpo deste ser e muitas vezes 

também as relações interpessoais e íntimas. Quanto à faixa etária que caracteriza este 

período, ela diferencia-se conforme a instância que a define. O Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), da Lei 8.069 de 13 de Julho de 1990, considera-se no Art. 2º criança, 

para os efeitos desta Lei, a pessoa até 12 anos de idade incompleto e adolescente aquela 

entre 12 e 18 anos de idade. O Ministério da Saúde (MS), 2012, em consonância com a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) circunscreve à adolescência a segunda década de 

vida, isto é de 10 a 19 anos (BRASIL, 2011). 

As áreas de maiores dificuldades na adolescência incluem as oscilações de 

humor, o engajamento em comportamentos de risco e os conflitos intensos nas relações 

familiares (CICCHETTI; ROGOSH, 2002). Trata-se de um recorte do projeto de iniciação 

científica referente aos principais dilemas em saúde mental que envolve os 

adolescentes-jovens do CTF/UFPI, nesse caso objetivou-se analisar o perfil dos 

adolescentes/jovens em saúde mental identificando características sugestivas a 

depressão. Ao aprofundar essa temática tornou-se os estudos relevantes, pois, 

subsidiaram ações de prevenção, promoção a saúde mental e qualidade de vida dos 

estudantes, além de apontar diagnósticos precocemente. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA 

 
Nos últimos anos a depressão vem sido reconhecida como um dos problemas 

que mais causam sofrimento às pessoas. De forma geral, essa enfermidade consiste em 

um transtorno mental universal, cuja principal perturbação é a alteração do humor ou 

do afeto, valendo ressaltar que a alteração do humor repercute de forma global na 

atividade da pessoa afetada (CAMARGO; SOUSA; OLIVEIRA, 2014). 

A depressão tem sido considerada um grave problema de saúde mental, pois, 

prejudica o indivíduo em sua qualidade de vida física, ocasionando sintomas de caráter 

emocional e alterações psicomotoras, vegetativas e cognitivas, afetando a vida 

profissional, familiar, acadêmica e social (COUTINHO, 2013). 
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A doença ainda está rodeada de muito preconceito o que a torna de difícil 

aceitação, esses fatores contribuem para o fato de que acadêmicos que possuem esse 

transtorno mental passam a ser raramente diagnosticados e/ou tratados, despertando 

para a necessidade que os estudantes encontrem dentro de suas universidades locais 

que ofertam apoio psicológico a fim de prevenir os agravos mentais (OLIVEIRA, 2013).  

 
METODOLOGIA 

 
Este estudo é de caráter quantitativo-descritivo, segundo Torres (2017, p.1), a 

pesquisa quantitativa “é aquela em que se coletam e analisam dados quantitativos sobre 

variáveis. Dessa forma, este tipo de pesquisa é capaz de identificar natureza profunda 

das realidades, seu sistema de relações, sua estrutura dinâmica”. Segundo o autor, neste 

tipo de projeto, é interessante incluir os estudos de prática baseados em evidências, o 

que ajuda a comprovar a eficiência e a eficácia das intervenções seguras da Enfermagem. 

Compreendeu o período da coleta no mês de setembro de 2018, por 

amostragem não probabilística do tipo intencional, inicialmente a amostra seria de 60, 

mas participaram 55 (91,7%) estudantes do 2º e 4º módulo do Curso Técnico de 

Enfermagem, foi aplicado questionário semiestruturado e a Escala de Ansiedade, 

Depressão e Estresse (EADS) do tipo Likert (0-3) composta por 21 itens onde 7 destes 

avalia a depressão. A escala EADS é a versão portuguesa do Depression Anxiety Stress 

Scale, de Lovibond e Lovibond (1995) adaptada por Pais-Ribeiro, Honrado e Leal 

(2004). Tem por objetivo discriminar a totalidade dos sintomas de ansiedade, estresse e 

depressão. A escala foi aplicada em sessões individuais, assegurando-se o seu 

preenchimento individual e garantindo a total confidencialidade e anonimato. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Os resultados parciais: Quanto à caracterização, faixa etária entre 17 e 29 anos, 

prevalecendo 18 anos (25,5%), houve significativa predominância do sexo feminino 42 

(76,4%). Em relação a Escala, os participantes responderam em sua maioria com a 

seguinte classificação - a mim algumas vezes: “tive dificuldade de tomar iniciativa para 

fazer coisas” 22 (40,0%), 21 (38,2%) “não consegui sentir nenhum sentimento 

positivo”; 18 (32,7%) “senti-me desanimado e melancólico”; 17 (30,9%) “Senti que não 

tinha muito valor como pessoa”; 15 (27,3%) “Não fui capaz de ter entusiasmo por 

nada”;13 (23,6%) “Senti que não tinha nada a esperar do futuro”; 12 (21,8%) “Senti que 



 

Anais Eletrônicos da Jornada Acadêmica e Mostra de Pesquisa e Extensão, volume 1, número 1, 2018. 

a vida não tinha sentido”.  É certo que os dados revelam a necessidade de que seja 

ofertado formas de atendimento psicossocial aos alunos, tanto no que se refere a 

terapêutica quanto a prevenção da depressão, bem como de outras doenças mentais. 

Sendo, portanto, desenvolvido ações de prevenção precoce a estes grupos de risco, 

buscando identificar as suas dificuldades. 

Segundo os resultados da pesquisa “Depressão em estudantes de cursos da área 

da saúde de uma universidade do Mato Grosso” Mesquita et al. (2016) cita que a 

necessidade de que seja ofertado formas de atendimento psicossocial aos alunos, tanto 

no que se refere a terapêutica quanto a prevenção da depressão, bem como de outras 

doenças mentais. Sendo, portanto, desenvolvido ações de prevenção precoce a estes 

grupos de risco, buscando identificaras dificuldades experimentadas pelos acadêmicos 

ao longo de cada etapa do curso, auxiliando-os através de estratégias de enfrentamento 

e prevenção, por meio de projetos contínuos de psicoeducação que sensibilizem os 

acadêmicos para os riscos que transtornos psíquicos e disfunções profissionais podem 

trazer para o seu bem-estar, de seus familiares e pacientes. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O público alvo do projeto mostrou apresentar vulnerabilidade a doença mentais 

por constantemente passar por eventos estressores, como a pressão exercida por 

familiares e professores, apresentação de trabalhos, realização de provas, falta de lazer, 

privação do sono, expectativas em relação ao futuro, tendo maior chance de 

desenvolverem transtornos. Percebe-se que mesmo não sendo a maioria dos jovens 

pesquisados, existe um quantitativo significante de jovens sem perspectivas para o 

futuro, sem sentido na vida e que não se valorizam como pessoa. Nesse sentido busca-se 

como segunda parte do projeto, integrar os jovens através de rodas de conversa para 

estimular o protagonismo juvenil. Com isso, evidencia-se a importância de desenvolver 

estratégias de orientações e diagnóstico precoce para a depressão com a finalidade de 

promover o equilíbrio psicoemocional e uma melhora na qualidade de vida. 
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