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[...]Sofreu muito nesse período? 

foi aprendizado... 

Chorou muito? 

Foi limpeza de alma... 

Ficou com raiva das pessoas? 

Foi para perdoá-las um dia... 

Sentiu-se só por diversas vezes? 

É porque fechaste a porta até para os anjos... 

Acreditou que tudo estava perdido? 

Era o início da tua melhora... [...] 

Carlos Drummond de Andrade. 
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RESUMO 

Este trabalho de conclusão de curso tem como temática a tríade saúde mental, promoção da 

saúde e processo ensino-aprendizagem. De forma a contextualizar tais temas, destaca-se que 

de acordo com a Lei nº 8080, artigo 2º a saúde é um direito fundamental do ser humano. 

Como discente, percebo o quanto nós alunos somos afetados pelas condições de saúde mental 

dos docentes, e como os mesmos são igualmente afetados pela a nossa condição, logo, é 

necessário estudar esse fenômeno com foco em contribuir não só com a melhora dessa 

relação, mas com a saúde mental dos discentes e docentes do curso de enfermagem. O 

objetivo geral é analisar a relação entre a saúde mental dos discentes e docentes de 

enfermagem com o processo ensino-aprendizagem e a promoção da saúde mental. Trata-se de 

uma pesquisa exploratória e descritiva de abordagem metodológica qualitativa e quantitativa. 

O tipo de questionário que foi utilizado é o misto e auto-aplicável. Foi traçado inicialmente o 

perfil dos sujeitos da pesquisa com finalidade de agrupar os mesmo e entender a população na 

qual a trabalharíamos. Evidenciamos que a prevalência da idade dos alunos é maior nos 20 

anos (23%), seguidos de 22 anos (16%) e com a última posição 34 anos e 35 anos (1%).  Em 

sua maioria são solteiros (95%), sem filhos (97%), moradores de Niterói (32%) e não 

trabalham concomitantemente aos estudos (88%). Com base nos objetivos quantitativos 

evidenciamos que os acadêmicos de enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense em sua maioria, assinalam seu próprio 

grau de satisfação com sua saúde mental como “Boa” (36%), seguida por “Razoável” (31%). 

Assinalando como ultimas opções as respostas “Excelente” (4%) e “Muito Ruim” (1%). Já os 

docentes da mesma escola assinalaram sua saúde mental como “Muito Boa” (57%) em 

seguida de “Boa” (27%) e como última opção “Razoável” (9%). 

 
 

Palavras-Chave: Promoção da Saúde Mental, Discentes e Docentes e Processo ensino-
aprendizagem.  
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ABSTRACT 

This course conclusion essay has a threefold theme: mental health, mental health promotion 
and teach-learning process. To put these themes into context, it is emphasized that, according 
to law 8080, article 2nd, health is a basic right to the human being. As a student, I realize how 
much we are affected by the state of the mental health of the teachers, and how they are 
equally affected by our condition. It is necessary, therefore, to study this phenomenon 
focusing in contributing not only with the improvement of this relationship, but also with the 
mental health of students and teachers of the nursing school. The main goal is to analyze the 
relationship between the mental health of nursing students and teachers, the teach-learning 
process and mental health promotion. It is an exploratory and descriptive research with 
qualitative and quantitative methodological approach. The type of questionnaire used is mixed 
and self-administered. First it was established the profile of the research subjects aiming at 
grouping them and understanding public with which  we would work. The results were the 
prevalence of students over 20 years old (23%), followed by the ones over 22 years old (16%) 
and lastly by the ones with 34 and 35 years old. They are mostly single (95%), without 
children (97%), residents of Niterói (32%) and not working while studying (88%). Based on 
the quantitative goals, it was demonstrated that the nursing students at Escola de Enfermagem 
Aurora de Afonso Costa from Universidade Federal Fluminense 

Key words: Promotion of Mental Health , Learners and Teachers and teaching-learning 
process  
 

 

mostly find their satisfaction 
with their own mental health “Good” (36%), followed by “Reasonable” (31%). The least 
chosen options were “Excellent” (4%) and “Very Bad” (1%). The teachers at the same school, 
on the other hand, find their own mental health “Very Good” (57%), followed by “Good” 
(27%) and lastly by “Reasonable” (9%). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho de conclusão de curso tem como temática a tríade saúde mental, 

promoção da saúde e processo ensino-aprendizagem. 

De forma a contextualizar tais temas, destaca-se que de acordo com a Lei nº 8080, 

artigo 2º a saúde é um direito fundamental do ser humano. No artigo 3º desta mesma Lei, 

destaca-se que a saúde tem fatores condicionantes e determinantes, como por exemplo, o 

trabalho e o lazer, e que se deve garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar 

físico, mental e social. No artigo 5º destaca-se que são objetivos do Sistema Único de Saúde 

(SUS), dentre outros, identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da 

saúde, formular políticas de promoção da saúde e dar assistência às pessoas por intermédio de 

ações de promoção da saúde (BRASIL, 1990). 

Ademais, em 1996, através da Portaria nº 687 foi aprovada a Política de Promoção da 

Saúde, considerando a necessidade de implantação e implementação de ações para a 

promoção da saúde em consonância com os princípios do SUS. Considerando o conceito 

ampliado de saúde e a importância da participação social para compreender e definir suas 

reais necessidades de saúde de forma a garantir opções saudáveis para a população, o SUS 

dialoga com reflexões e movimentos no âmbito da promoção da saúde. Onde a promoção da 

saúde é uma estratégia de produção da saúde, como uma possibilidade de enfocar os aspectos 

que determinam o processo saúde- adoecimento;  e  potencializar  formas  mais  amplas  de  

intervir  em  saúde.  (BRASIL, 2006). 

Assim, esta pesquisa alia a promoção da saúde, a especificamente à saúde mental, 

frisa-se que esta última é definida como o estado de bem-estar no qual o indivíduo percebe as 

próprias habilidades, pode lidar com os estresses normais da vida, é capaz de trabalhar 

produtivamente e está apto a contribuir com sua comunidade. É mais do que ausência de 

doença mental (WHO 2001). 

 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Estado�
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Estado�
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Estado�
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Vida�
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Vida�
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Vida�
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Doen%C3%A7a�
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Doen%C3%A7a�
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Doen%C3%A7a�
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1.1 MOTIVAÇÃO 

 

Minha inserção na área de saúde mental se deu no 3º período da graduação, onde 

iniciei juntamente com a Professora Doutora Elaine Antunes Cortez o projeto de Iniciação 

Cientifica no qual teve como proposta analisar a qualidade da saúde mental dos discentes de 

enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal 

Fluminense. Essa pesquisa me proporcionou além da nova experiência na pesquisa cientifica a 

aproximação com o tema. Obtivemos ótimos resultados, entre eles duas premiações e vários 

trabalhos que surgiram do projeto inicial. 

Já no 5º período, com a orientação da Profª Drª Elaine Cortez, iniciei novamente outra 

iniciação cientifica na mesma área, porém essa com o intuito de pesquisar acerca da saúde 

mental e da promoção da mesma com os docentes da referida escola. 

Como discente da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, percebo o quanto 

nós alunos somos afetados pelas condições de saúde mental dos docentes, e como os mesmos 

são igualmente afetados pela a nossa condição, logo, é necessário estudar esse fenômeno com 

foco em contribuir não só com a melhora dessa relação, mas com a saúde mental dos 

discentes e docentes do curso de enfermagem.  

 

1.2 RELEVÂNCIA 

  

De acordo com Batista & Batista (2004, p.76) “é possível criar condições objetivas de 

ensino-aprendizagem na medida em que condições subjetivas estejam presentes, quais sejam: 

valores, opção ideológica, vontade política, compromisso, concepção do processo de 

conhecimento”. 

Avanços na neurociência e na medicina do comportamento demonstram que o 

comportamento de uma pessoa em matéria de saúde depende muito da sua saúde mental 

(WHO, 2002a). 

Deste modo, é preciso pensar a promoção da saúde como ferramenta importante para 

originar novos modos de atenção, de melhora da qualidade de vida (SILVA, et al.2008). 

Assim, promover a saúde mental dos discentes e docentes de enfermagem contribui para a 

melhora da qualidade de vida dos mesmos, visto que a saúde mental dos docentes interfere na 

relação com o discente e no processo enino- aprendizagem e vice-versa. 
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1.3 OBJETO DE ESTUDO 

  

A relação entre o processo ensino- aprendizagem, promoção da  saúde  mental  e  a  

saúde  mental  dos  discentes e docentes  de enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense. 

 

1.4 QUESTÕES DE PESQUISA: 

 

Qual é o entendimento acerca da saúde mental entre os discentes e docentes e a 

satisfação com sua própria? 

Como o discente e docente de enfermagem promove sua saúde mental em seu 

ambiente acadêmico e laboral? 

Qual a relação entre o dito e o feito pelos discentes e docentes com a promoção da 

saúde mental e processo ensino-aprendizagem? 

 

1.5 OBJETIVOS:  

 

- Geral:  

 

Analisar a relação entre a saúde mental dos discentes e docentes de enfermagem da 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense com o 

processo ensino-aprendizagem e a promoção da saúde mental. 

 

- Específico: 

 

1. Descrever o entendimento dos discentes e docentes de enfermagem sobre saúde 

mental, assim como seu grau de satisfação com sua próprio saúde mental. 

2. Identificar ações realizadas e desejadas de promoção da saúde mental referida 

pelos discentes e docentes de enfermagem eu seu ambiente acadêmico e 

laboral. 

3. Correlacionar a relação entre o dito e o feito sobre a saúde mental dos discentes 

e docentes com a promoção da saúde e o processo ensino-aprendizagem. 
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1.6 CONTRIBUIÇÃO 

 

Tendo como foco a saúde mental e compreendendo que esta depende das opções de 

viver, das escolhas, das necessidades, desejos e interesses individuais e coletivos, descrevendo  

o entendimento dos discentes e docentes de enfermagem sobre saúde mental e o grau de 

satisfação dos docentes de enfermagem com a sua saúde mental, é possível  compreender  os  

fatores  determinantes  e  condicionantes  que  interferem  na saúde mental dos mesmos. 

Ademais, ao pontuar ações realizadas e desejadas de promoção da saúde mental referidas 

pelos docentes de enfermagem no ambiente laboral, assim como, as facilidades e dificuldades 

de promover a saúde mental no ambiente de trabalho, de acordo com as reais condições de 

vida e trabalho, favoreçam a ampliação de escolhas saudáveis por parte dos mesmos no local 

onde ficam na maioria das vezes, a maior parte do dia, ou seja, o local de trabalho. Isso, 

contribuir não só para a promoção da saúde mental dos docentes, mas com a saúde mental dos 

discentes do curso de enfermagem, ao analisar a relação entre o dito e o feito sobre a saúde 

mental dos docentes com a promoção da saúde e o processo ensino-aprendizagem, tornando o 

ambiente de trabalho e estudo, um ambiente promotor de saúde mental. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) a saúde mental está sendo 

negligenciada durante muito tempo. Porém, esta é essencial para o bem-estar geral das 

pessoas, das sociedades e dos países, e deve ser universalmente encarada sob uma nova 

perspectiva (WHO, 2002a). 

 

2.1 Saúde mental e sua real importância para o indivíduo 
 

 

A saúde mental, a saúde física e a social são fios da vida estreitamente entrelaçados e 

profundamente interdependentes. À medida que cresce a compreensão desse relacionamento, 

torna-se cada vez mais evidente que a saúde mental é indispensável para o bem-estar geral dos 

indivíduos, das sociedades e dos países. A importância da saúde mental é reconhecida pela 

OMS, na sua própria definição de saúde, como “não simplesmente a ausência de doença”, 

mas, como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social” (WHO, 2002b). 

Estudiosos de diferentes culturas definem diferentemente a saúde mental, e que os 

conceitos de saúde mental abrangem, entre outras coisas, o bem-estar subjetivo, a auto-

eficácia percebida, a autonomia, a competência e a auto-realização do potencial intelectual e 

emocional da pessoa. Desta forma, na perspectiva transcultural é quase impossível definir 

saúde mental de uma forma completa. Porém, de um modo geral, concorda-se que a saúde 

mental é algo mais do que a ausência de perturbações mentais. 

A OMS afirma que não existe definição "oficial"  de saúde mental,  pois  as diferenças 

culturais, julgamentos subjetivos e teorias relacionadas concorrentes afetam o modo como a 

"saúde mental" é definida. Assim, a saúde mental é um termo usado para descrever o nível de 

qualidade de vida cognitiva ou emocional. Deste modo, saúde mental pode incluir a 

capacidade de um indivíduo de apreciar a vida e procurar um equilíbrio entre as atividades e 

os esforços para atingir a resiliência psicológica (SESA, 2011). 
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Para SESA (2011), a saúde mental é o equilíbrio emocional entre o patrimônio interno 

e as exigências ou vivências externas. É a capacidade de administrar a própria vida e as suas 

emoções dentro de diversas variações sem, contudo, perder o valor do real e do precioso. É 

ser capaz de ser sujeito de suas próprias ações sem perder a noção de tempo e espaço. É 

buscar viver a vida na sua plenitude máxima respeitando o legal e o outro. 

Defini-se a saúde mental como estar de bem consigo e com os outros, aceitar as 

exigências da vida, saber lidar com as boas emoções e também com as desagradáveis: alegria  

/tristeza;  coragem/medo;  amor/ódio;  serenidade/raiva;  ciúmes;  culpa; frustrações. 

Reconhecer seus limites e buscar ajuda quando necessário. Existem alguns itens que são 

critérios de ter saúde mental, são eles: atitudes positivas em relação a si; crescimento, 

desenvolvimento e auto-realização; integração e resposta emocional; autonomia e 

autodeterminação; percepção apurada da realidade; e domínio ambiental e competência social 

(SESA, 2011). 

Deste modo, os sujeitos do estudo, discentes e docentes de enfermagem, devem estar 

bem consigo mesmo e com os outros, sejam colegas de turma ou de trabalho, pois esta relação  

afetará  a  dinâmica  do  ambiente  acadêmico e laboral,  assim  como  a  saúde  mental  de 

ambos, podendo influenciar negativamente na relação docente-discente e prejudicar o 

processo   ensino-aprendizagem.   Assim, atingir os  objetivos  desta  pesquisa   é fundamental 

para a saúde destes. 

 

2.2 QUALIDADE DE VIDA COMO ESTRATÉGIAS PARA A PROMOCÃO DA SAÚDE 

E DA SAÚDE MENTAL NO AMBIENTE  LABORAL E  ACADÊMICO 

 

Para falar em promoção da saúde mental é necessário se falar em qualidade de vida, 

visto que as pesquisas científicas mostram que a população correlaciona ambos os temas. De 

maneira que qualidade de vida é um pré-requisito para a promoção e qualidade da saúde 

mental. 

A carta de Ottawa define a proposta de promoção da Saúde como “o processo de 

permitir às pessoas assumirem o controle sobre os determinantes de saúde e assim melhorem 

sua saúde”, isso indica os resultados esperados para a qualidade de vida e para a promoção da 

saúde (MOYSÉS et all, 2004) consecutivamente da saúde mental. 

Segundo Moysés (2004), as ações de promoção de saúde necessitam sempre serem 

avaliadas de acordo com a necessidade e característica do publico alvo juntamente com as 
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influencias sociais e estruturas sobre os determinantes de saúde. Para tanto se faz necessário 

utilizar uma abordagem correta para a avaliação que reconheça o impacto sobre resultados das 

ações em saúde, mas que também se concentrem no processo e construção de tais ações. 

Segundo a OSHA (2012) a promoção da saúde mental tem como objetivo principal a 

realização do que mantém a melhora do bem-estar mental. Enfatiza também que para ser 

eficaz, é necessário que a promoção da saúde mental inclua uma combinação de gestão de 

riscos e promoção as saúde. 

Moysés (2004) diz que a concepção ampliada de saúde exige que profissionais bem 

como as instituições com campo de ação ou de interesses ligados à saúde, devem assumir a 

responsabilidade, interceder sobre os interesses que estão ligados a produção da saúde, pois 

dessa forma a intersetorialidade emerge como uma nova forma estratégica para a construção 

de políticas para a promoção da saúde mental. 

Alcançar o equilíbrio entre as exigências do local de trabalho ou de estudo e suas 

necessidades muitas vezes não é possível, tanto no âmbito fisiológico quanto psicológico. 

(CAMARGO, 2013). Desse conflito emerge o sofrimento que pode ser elaborado e com isso 

apresentar repercussões mais ou menos exacerbadas acerca da saúde mental. (CAMARGO, 

2013).  Um fato descrito pela OSHA (2012) que faz relação com esse sofrimento é que 

estresse ligado ao trabalho e à incapacidade prolongada do mesmo tem vindo agravando-se, 

estimando que em breve a depressão será a principal causa de absentismo. As consequências  

da saúde mental prejudicada está ligada a muitos outros efeitos negativos para empresas, 

como níveos de desempenho, pouca motivação e elevada rotatividade dos trabalhadores. 

Para Camargo (2013) enquanto as atividades podem ser vistas como sofrimento 

responsável pelo estresse, por pressões cotidianas, o lazer é uma das principais válvulas de 

escape. Moysés (2004) mostra em seu artigo que são utilizados para a promoção da saúde e 

alivio do estresse, por exemplo, parques e locais como espaços comunitários, que por sua vez 

são transformados em áreas de democratização da educação em saúde, estimulação de 

atividade física, adoção de hábitos alimentares saudáveis, atividades culturais e de lazer, 

educação ambiental e outros mais, criando a oportunidade de participação que fornecem o 

“empoderamento” e aquisição de habilidades para uma melhora na qualidade de vida, e 

consecutivamente na saúde mental. 
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2.3 FORMAÇÃO CURRICULAR DO CURSO DE ENFERMAGEM  

A enfermagem é uma profissão que tem como seu principal pilar de sustentação além 

do conhecimento tecnico-cientifico, o cuidado. Logo a formação dos profissionais que atuam 

na mesma está ligada diretamente a sua formação. (VALENTE, 2010). 

Sabe-se que a formação acerca das competências humanas é de fundamental 

importância para as profissões das áreas da saúde, claro, incluindo a enfermagem, pois 

considerando que a nova  visão de qualidade em saúde não é vista somente sobre os aspectos 

tecnico-instrumentais mas também incluindo a mesma na humanização do cuidado na 

perspectiva do cliente. (VALENTE, 2005) 

De acordo com Laluna (2003), a formação de enfermagem no Brasil vem modificando 

seu modelo formação mais vigorosamente a partir da última década do século XX 

considerando tal situação atual do mercado de trabalho da enfermagem, as competências 

profissionais e seu papel na participação no SUS. 

Através do trabalho de Valente (2010), é visto que existem dois tipos de formação 

curricular, o Currículo Formal vigente ainda na maioria das instituições de ensino superior e o 

Currículo Integrado. Segundo a autora, o currículo formal divide-se em disciplinas que são 

alocadas através de campos de conhecimento específicos delimitados, nos quais devem ser 

exauridos por docentes e discentes em prazos pré-estabelecidos como um semestre ou um 

ano. Tem como características principais o formalismo, convencionalismo e rigidez. Os 

prazos e períodos são estipulados pelo o hábito do docente, o que constitui empecilhos para a 

aprendizagem. (VALENTE, 2010). 

O padrão do modelo Formal possui uma peculiaridade acerca do padrão que define o 

discente como o detentor do conhecimento e ainda principal fonte de informação, logo o 

ensino está pautado na transmissão do saber do docente e seus projetos pedagógicos são 

totalmente fragmentados. (OPITZ, 2008).  

Já no currículo Integrado, segundo Valente (2010),  busca unir a teoria e a prática de 

forma não fragmentada, o que torna que o conhecimento obtido seja integrado e 

interdisciplinar. Ainda segundo a autora, para a utilização do modelo Integrado é necessário 

uma ação docente integrada, realizando um trabalho em conjunto a fim de orientar as 

estratégias que serão utilizadas na graduação.  

Valente (2010) caracteriza e define os pontos chaves do plano pedagógico do currículo 

Integrado a articulação dinâmica do trabalho e ensino devido a organização institucional, a 

prática juntamente com a teoria, e o ensino e comunidade. Suas relações entre trabalho e 
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ensino, bem como os problemas e suas possíveis soluções devem ter respaldo um pano de 

fundo com as características socioculturais do cenário onde esse processo se desenvolve. 

 

2.4 PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

Segundo Mahoney (2005), o processo ensino-aprendizagem é um recurso essencial ao 

docente. Pra sua eficácia, o professor deve compreender o processo bem como seu papel no 

mesmo, pois sua presença é um elemento importante para obter bons resultados. 

(MAHONEY, 2005). Para a mesma autora, o processo deve ser analisado como uma unidade, 

visto que ensino e aprendizagem são faces de uma mesma moeda. (MAHONEY, 2005). Logo 

para compreensão é necessário que se tenha claro as definições de ensino e aprendizagem. 

 Kubo (2001) refere-se ao ensino como a real obtenção da aprendizagem do aluno e 

não à intenção ou objetivo do professor mediante ao que é realizado em sala de aula. Entende-

se então que o "ensino" ou "ensinar" é algo subjetivo, pode haver uma distinção entre a 

intenção do docente e o que o discente efetivamente assimilou. Ensinar é a relação entre o que 

é passado em termos de novo conhecimento com a aprendizagem do aluno. (KUBO, 2001). 

 Aprendizagem não é somente a relação de saber, compreender algo novo ou mesmo a 

relação de vida mas também é a modificação estrutural não só do comportamento como 

também da modificação da convivência social e acadêmica acerca de um determinado assunto 

ou padrão. (BRAGA,2013). 

 A aprendizagem baseia-se também na afinidade implícita entre professor-aluno, desta 

forma é importante haver o conhecimento sobre como ambos pensam sobre a situação de 

aprendizagem e ensino (OSTI, 2003). Rubinstein1

 Silva (2012) refere à relação professor-aluno como uma forma de interação que tem 

como principio fundamentar o processo educativo, uma vez que o conhecimento e 

pensamento coletivo de tais, elaboram juntos o conhecimento. Desta forma, o docente 

necessita refletir, durante toda sua trajetória acadêmica, sobre sua prática de ensino. Sempre 

se fundamentando em uma base teórica e sólida (SILVA E NAVARRO, 2012), visto que são 

formadores de futuros profissionais, que já são mentes pensantes e capazes de desenvolver um 

 apud Osti (2013) diz que as ações são 

pautadas pela significação que é atribuída, ou seja, o julgamento sobre um determinado 

assunto de certa forma determina a nossa própria relação entre elas. 

                                                           
1 Rubinstein, E. (2003). O estilo de aprendizagem e a queixa escolar: entre o saber e o conhecer. São Paulo: 
Casa do Psicólogo. 
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pensamento crítico técnico-cientifico, como também muitos serão profissionais que atuarão 

como educadores em seu ambiente de trabalho. Por mais variados que estes ambientes possam 

ser os novos profissionais que atuarão como educadores serão formadores de outros novos 

enfermeiros. Prontamente, evidencia-se que na formação docente é de grande importância que 

o profissional saiba que "pensar certo" não é algo pré-definido, e sim uma necessidade de 

buscar o que se pretende na esfera da formação. (SILVA E NAVARRO, 2012).  

 O processo ensino-aprendizagem decorre então de uma parceria, docente-discente, que 

todos possuem a capacidade de aprendizagem de forma coletiva ou individual. (BRAGA, 

2013). “Comporta fluxos e refluxos, certezas e dúvidas; tal como o desenvolvimento, é um 

processo aberto, portanto sujeito a reformulação constantes” (MAHONEY, 2005). 
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3. METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva. A pesquisa exploratória tem como 

objetivo proporcionar maiores informações sobre determinado assunto, delimitar um tema, 

definir os objetivos ou formular hipóteses de uma pesquisa, e, por isso, é o primeiro passo de 

todo trabalho científico (ANDRADE, 2003). É uma pesquisa descritiva, pois, a partir da 

descrição dos resultados da percepção dos discentes e docentes de enfermagem, é possível 

definir e diagnosticar a saúde mental dos mesmos, assim como estabelecer ações para a 

promoção da sua saúde mental. Cervo & Bervian (2002, p.65), interpretam que: “a pesquisa 

descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem 

manipulá-los”. 

A abordagem metodológica utilizada é a qualitativa e quantitativa. A primeira costuma 

ser descrita como holística por estar preocupada com os indivíduos e seu ambiente, em todas 

as suas complexidades, e naturalista porque não impõe qualquer limitação ou controle ao 

pesquisador. Além disso, estuda a subjetividade e se aprofunda mais na análise dos discursos, 

do que em resultados quantitativos (MINAYO, 2004). Segundo Polit & Hungler (1995) tal 

abordagem se baseia na premissa de que os conhecimentos sobre os indivíduos só são 

possíveis através da descrição da experiência humana, a forma como é vivida e como é 

definida pelos seus próprios atores. 

O tipo de pesquisa de acordo com os instrumentos de coleta de dados é a pesquisa de 

campo.  De acordo com Cervo & Bervian (2002) a pesquisa de campo usa técnicas 

específicas, que tem por finalidade recolher e registrar ordenadamente os dados relativos ao 

escolhido como objeto de estudo, utilizando as técnicas de entrevista, o questionário, o 

formulário, o teste, dentre outras. 

Ressalta-se que ao escolher a pesquisa de campo, não podemos deixar de abordar 

sobre os aspectos que envolvem a eticidade da pesquisa, nos termos do que dispõe a 

Resolução n° 466/12 (BRASIL, 2006) do Conselho Nacional de Saúde (CNS). A pesquisa foi 
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aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário 

Antônio Pedro sub o protocolo número: CEP CMM/HUAPE nº 215-A/ 11 e CEP 

CMM/HUAPE nº 215-B/ 11. (Anexos I, II e III) 

O cenário da pesquisa foi Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAC/ 

UFF), localizada no município de Niterói (RJ-Brasil).  Os sujeitos da pesquisa foram os 

discentes e docentes do curso de graduação em enfermagem da referida escola. Ressalta-se 

que o critério de inclusão dos sujeitos do estudo foram os discentes que já tenham cursado a 

disciplina de promoção da saúde mental, ou seja, do 2º período ao 9º período e docentes que 

compõe o quadro permanente da referida escola excluindo os que encontravam-se afastados. 

A técnica a ser utilizada na coleta de dados foi o questionário, como forma de obter os 

dados para análise, a partir de impressões individuais sobre aspectos relacionados aos 

objetivos do estudo. Amaro, Póvoa & Macedo (2007) descrevem que o questionário é um 

instrumento de investigação que visa angariar informações utilizando como base, geralmente, 

a inquisição de um grupo representativo da população em estudo. Para tal, coloca-se uma 

série de questões que abrangem um tema de interesse para os investigadores, não havendo 

interação direta entre estes e os inquiridos.  Este instrumento possui vantagens como a 

possibilidade de atingir um grande número de pessoas; menor gasto com pessoal, pois não 

exige treinamento de pessoas; economia de tempo; anonimato das respostas; menor risco de 

distorção pela não influência do pesquisador nas respostas; mais tempo para responder e em 

hora mais favorável (GIL, 1999, RAMPAZZO, 2004).  Polit, Beck & Hungler (2004) 

ratificam que, os questionários têm como uma das vantagens o baixo custo, exige menos 

tempo e esforço para administrar, o que representa uma vantagem importante quando a 

amostra está geograficamente dispersa. 

O tipo de questionário que foi utilizado é o misto e auto-aplicável (Apêndices II e III). 

De acordo com May (2004), os questionários misto contém perguntas abertas e fechadas, e o 

auto-aplicável é feito para ser preenchido pelos próprios sujeitos da pesquisa. 

O procedimento adotado como forma de organizar os dados quantitativo foi em forma 

de tabelas e gráficos, já os dados qualitativos coletados foram analisados, segundo os 

preceitos delineados por Bardin (2009). Para a referida autora, a análise de conteúdo é um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações que visa obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos 

ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e 

recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.  Ainda para esta autora, a análise de 
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conteúdo se apresenta como um “instrumento” que possibilita “afastar os perigos da 

compreensão espontânea”. Neste sentido, a autora propõe a análise de conteúdo como forma 

de compreender o núcleo de comunicação, para além dos significados imediatos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Neste momento será iniciada a apresentação dos resultados e a discussão dos mesmos, 

para tal, realizou-se um perfil dos sujeitos da pesquisa, que se apresenta a seguir. 

Evidencia-se que no geral, a prevalência da idade dos alunos é maior nos 20 anos 

(23%), seguidos de 22 anos (16%) e 23 anos e 25 anos empatados (11%). A prevalência será 

menor, empatados com 2%, os 26 anos, 27 anos, 28 anos e 29 anos; e com 1%, 34 anos e 35 

anos. Observa-se que por período, a maior prevalência de idade é no 9° período, onde 43% da 

turma possuem 23 anos e as menores prevalências são encontradas em alunos mais velhos de 

faixa etária 25 – 35 anos com 3% no 4° e 5° períodos. Já acerca dos docentes é maior na faixa 

de 33, 36, 50 e 56 anos (9%), seguidos de 44, 47, 49, 53 e 54 anos (6%). Empatados com 3 %, 

estão os docentes de 32 anos a 59 anos.  Destaca-se que, 3 % dos docentes não responderam a 

pergunta sobre sua idade. 

 
Gráfico 1: Idade dos Discentes 
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Gráfico 2: Idade dos Docentes 

 
 

Quanto ao estado civil, para os discentes é um curso em que quase a totalidade dos 

sujeitos são solteiros (95%) e apenas 3% são casados. O restante não informou o seu estado 

civil. Os docentes apresentaram mais da metade dos sujeitos casados (55%), 24 % são 

solteiros e 18% divorciado ressalta-se que, 3 não informaram seu estado civil. 
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Gráfico 3: Estado civil dos Discentes 

 
 
Gráfico 4: Estado civil dos Docentes 

 
 

Evidenciou-se que quase a maioria dos discentes da pesquisa não possui filhos, 

representando 97% dos sujeitos, apenas 2% relataram que têm filhos. Todos os docentes que 

responderam a pesquisa, afirmaram ter apenas um filho. Nos docentes a maioria dos sujeitos 

da pesquisa possui filhos, representando 55% dos sujeitos e 39% relataram não ter filhos. 
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Quanto aos números de filhos por docente, observa-se que a maioria possui de 1 a 2 filhos 

(35% e 25% respectivamente), o número de sujeitos que possuem 3 filhos são de 15%, em 

seguida estão os que possuem de 4 a 5 filhos com 10%. Ressalta-se que, 5% dos sujeitos não 

responderam a esta pergunta. 

 

 
Gráfico 5: Filhos- Discentes 
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Gráfico 6: Filhos- Docentes 

 
 
Gráfico 7: Número de filhos dos Docentes 
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Quanto ao local de moradia, a de maior prevalência entre os alunos do curso é a 

Cidade de Niterói -onde se localiza a faculdade- representando 32%, seguidos de 25% do Rio 

de janeiro e 15% de São Gonçalo. Já os outros municípios da Baixada Fluminense como 

Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Nilópolis, representam, respectivamente, 3%, e 1% do curso. 

Magé representa 2% e Cabo Frio e Saquarema, são os únicos, municípios representando a 

Região dos Lagos, com apenas 1% em ambos. 

Analisando esse quantitativo, Niterói é o município com maior porcentagem de 

alunos. A região metropolitana também é de maior prevalência para os docentes. 39% são de 

Niterói, seguidos de 15% do Rio de janeiro. O único outro município que apareceu foi 

Maricá, com apenas 3%. Vale ressaltar que esse quesito foi o que obteve-se maior 

porcentagem de “no answer” (sem resposta) com 43%.  

 
Gráfico 8: Local de Moradia dos discentes 
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Gráfico 9: Local de Moradia dos docentes 

 
 

Sobre as funções laborais (discentes) e cargos (docentes), 88% dos discentes do curso 

afirmam que não possuem um trabalho e 7% afirmam que sim. Apenas 5% não responderam. 

Em relação aos cargos ocupados pelos docentes na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa da Universidade Federal Fluminense a posição mais expressiva é a de Professor 

Adjunto com 61%, seguido de Professor Assistente com 18%, Professor Associado com 12 % 

e Titular com apenas 9%. Todos os sujeitos pesquisados declaram-se ser de dedicação 

exclusiva e com carga horária de 40 horas semanais. Quando perguntados se possuem nos 

últimos 2 (dois) anos algum afastamento relacionado a saúde mental, 94% responderam que 

“Não” e 3% que “Sim”, empatado com essa porcentagem os sujeitos não responderam a 

pergunta. 
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Gráfico 10: Atividade laboral dos descentes. 
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Gráfico 11: Cargo dos docentes 

 
 
Gráfico 12: Afastamento das funções de docente por motivos relacionados a saúde mental 

 
 

Descrito o perfil dos sujeitos da pesquisa, podemos sintetizar que o perfil dos discentes 

na maioria é de alunos solteiros, sem filhos, que não trabalham e moram em Niterói. Já os de 

professores são casados, com filhos, trabalham com o cargo de professor adjunto e moram em 

Niterói. 
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Deste modo, contextualizados com os sujeitos da pesquisa começamos neste momento 

a responder alguns dos objetivos propostos nessa pesquisa. 

Quanto ao primeiro objetivo, avaliou-se como o grau da satisfação dos professores e 

alunos com sua própria saúde mental. No geral, o grau de satisfação dos alunos com a sua 

saúde mental é considerado em maior porcentagem boa com 36%, seguido de razoável (31%), 

e muito boa (20%). A menor porcentagem é observada para ruim (8%), excelente (4%) e 

muito ruim (1%). Já o grau de satisfação dos docentes com a sua saúde mental é considerado 

em maior porcentagem “Muito Boa” com 57 %, seguido de “Boa” (27%), e “Excelente” 

(12%). A menor porcentagem (“Razoável”) obtém 9%, as opções “Ruim” e “Muito Ruim” 

não foram assinaladas.  

Destaca-se que, Albuquerque e Trócolli apud Resende et al (2006) dizem que a satisfação 

com a vida é um julgamento cognitivo de algum aspecto específico na vida da pessoa; um 

processo de juízo e avaliação geral da própria vida; uma avaliação sobre a vida de acordo com 

um critério. Ou seja, o ser humano como um todo ao longo da vida, acaba adotando critérios 

que o faz ter condições de avaliar sua satisfação na vida no geral, incluindo a qualidade de sua 

saúde mental, visto que sem a mesma não há uma qualidade de vida satisfatória. 
 

Gráfico 13: Satisfação com sua saúde mental- Discentes 
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Gráfico 14: Satisfação com sua saúde mental- Docentes 

 
 

 

Quanto ao segundo objetivo, as ações realizadas e desejadas de promoção da saúde 

mental referida pelos discentes e docentes de enfermagem eu seu ambiente acadêmico e 

laboral, os discentes apontam o Relacionamento Pessoal (19%) e as Atividades Culturais 

(12%) como atividades que mais realizam. Salienta-se que, as Atividades Culturais e de 

Relacionamento Pessoal são sempre as de maior porcentagem de escolha em todos os 

períodos, alternando entre primeiro e segundo lugar. Já os docentes apontam em primeiro 

lugar as viagens com 15%; atividades culturais e relacionamento pessoal com 14%. Ficam 

empatadas em 11% as atividades individuais, tais como, “compras” e “atividades de estética e 

beleza”, e em 10% as “atividades musicais” e “atividades esportivas”.  

Pondé e Caroso (2003) mostram em seu estudo que o maior tempo de envolvimento 

com atividades pessoais, como relacionamento pessoal, viagens e atividades culturais de lazer 

está positivamente associado a uma maior satisfação com a vida. Essa evidência mostra que 

os discentes e docentes da escola de enfermagem seguem um padrão de promoção pessoal da 

saúde mental igual ao da população em geral. 
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Gráfico 15: Atividades que o discente realiza para promoção da saúde mental 

 
 
Gráfico 16: Atividades que o docente realiza para promoção da saúde mental 
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Foi perguntado também aos docentes, as atividades de promoção a saúde mental que 

gostariam que fossem oferecidas na EEAAC-UFF. Vasconcelos (2001) em afirma que a 

adoção de programas de qualidade de vida e promoção da saúde proporcionam ao indivíduo 

maior resistência ao estresse, maior estabilidade emocional, maior motivação, maior 

eficiência no trabalho, melhor auto-imagem e melhor relacionamento.  

Os sujeitos da pesquisa assinalaram em primeiro lugar com 19%, oferecer/organizar 

atividades culturais, seguido por oferecer/organizar viagens e oferecer/organizar atividades 

musicais com 17% e oferecer/organizar atividades esportiva com 14%. O mesmo autor mostra 

os benefícios da adoção de tais práticas de promoção da saúde, as empresas seriam 

beneficiadas com a força de trabalho mais saudável, menos rotatividade, menor número de 

acidentes, menor custo de saúde assistencial, maior produtividade, melhor imagem e por 

último, um melhor ambiente de trabalho. (VASCONCELOS, 2001) 

 
Gráfico 17: Atividades que o discente gostaria que a EEAAC-UFF organizasse/oferecesse. 

 
 

Após a análise quantitativa, que abrangeu o perfil dos sujeitos e parte dos objetivos 

dessa pesquisa, passamos para a análise qualitativa. Para que isso pudesse ser realizado, foi 

adota a analise pelo método de Bardin (2002). 

Ao analisar o tratamento de dados, inicialmente foi realizado a leitura dos 

questionários e a definição das Unidades de Registro (UR), tais unidades abrangeram as 

respostas dadas pelos discentes e docentes através do questionário auto-aplicável, somando 
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um total de mil cento e dezoito (1.118) respostas em 195 questionários para os discente e 

trezentos e treze (313) respostas em 36 questionários para o docentes.  

Para definição dos temas de UR atribuiu-se aos resultados dos discentes letras do alfabeto 

de A até X, somando um total de vinte e quatro (24) Unidades de Significação (US).  Feito 

isso, ficaram definidas da seguinte forma: A) Bem Estar (105); B) Equilíbrio (66); C) 

Ausência de Problemas (16); D) Relacionamento Interpessoal (35); E) Espiritualidade (11); F) 

Qualidade de Vida (52); G) Sentimentos Pessoais (53); H) Não Identifico (71); I) Dança (9); 

J) Disciplinas promotoras de Saúde Mental (41); K) Projetos promotores de Saúde Mental 

(37); L) Pouco ou quase nenhuma (13); M) Relacionamento Interpessoal para Prevenção de 

Saúde Mental (31); N) Setores da EEAAC (25); O) Não trabalho (110); P) Relacionamento 

Interpessoal no Ambiente de Trabalho (67); Q) Nenhuma (70); R) Espaço físico (33); S) 

Profissionais Despreparados (8); T) Jornada Acadêmica (80); U) Esgotamento físico ou 

mental; V) Interferência do processo de aprendizagem por diversos fatores (87); W) Estresse 

(22) e X) Grade Curricular (20).   

Já para definição das UR´s referentes aos docentes, atribuiu-se números de um (1) a trinta 

(30), somando um total de trinta (30) Unidades de Significação (US).  Feito isso, ficaram 

definidas da seguinte forma: 1) Bem Estar (10); 2) Equilíbrio (12); 3) Ausência de Problemas 

(4); 5) Relacionamento Interpessoal (12); 5) Espiritualidade (4); 6) Qualidade de Vida (11); 7) 

Sentimentos Pessoais (16); 8) Não Identifico (16); 9) Dança, músicas e filmes (19); 10) 

Disciplinas que promovem a Saúde Mental (2);11) Projetos na universidade que promovem a 

saúde mental (5); 12)  Pouco ou quase nenhuma (2); 13) Relacionamento Interpessoal para 

Prevenção de Saúde Mental (32); 14) Setores da EEAAC (7); 15) Relacionamento 

interpessoal no ambiente de trabalho (21); 16) Nenhuma (14); 17) Espaço físico e localização 

(15); 18) Qualidade do ambiente de trabalho (5); 19) Chefia (5); 20) Prioridade institucional 

(4); 21) Carga horária (11); 22) Falta de iniciativa dos docentes (7); 23) Equilíbrio e bem estar 

(15); 24) Ambiente de trabalho (9); 25) Momentos de lazer (11); 26) Alto nível de 

responsabilidade (7); 27) Sentimentos pessoais (13); 28) Relacionamento Interpessoal (12); 

29) Sobrecarga de trabalho (5) e 30) Serviço de psicologia (7).    

Depois desse momento, tendo como referências as UR, foram elaboradas quatro (4) 

categorias para delinear e separar os resultados. Baseada na compreensão das UR, as mesmas 

são: 

1 º - Análise do entendimento acerca do que é saúde mental. (Somando 338 (30.2%) para os 

discentes e 69 (22%) para os docentes) 
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2 º - Atividades de promoção da saúde mental que gostaria e que são oferecidas no ambiente 

acadêmico e laboral. (Somando 227 (20.3%) para os discentes e 83 (26.5%) para os docentes) 

3 º -Facilidades e dificuldades de promoção da saúde mental no ambiente acadêmico e laboral 

(Somando 368 (32.9%) para os discentes e 82 (26.1%) para os docentes) 

4 º - Interferências na qualidade da saúde mental no processo ensino-aprendizagem (Somando 

185 (16.5%) para os discentes e 79 (25.2%) para os docentes) 

 

Seguem abaixo os quadros com a análise de Bardin usados para explorar as resposta 

dos sujeitos da pesquisa. 

 

 
Quadro 1-  Análise de Bardin das respostas dos discentes 

Código
UR

Unidade de Significação Total
UR %

Categorias Total
Cate
g%

 A  Bem Estar 105
 B  Equilíbrio 66
 C  Ausência de Problemas 16
 D  Ralacionamento Interpessoal 35
 E  Espiritualidade 11
 F  Qualidade de Vida 52
 G  Sentimentos Pessoais 53
 H  Não Identifico 71
 I  Dança 9
 J Disciplinas promotoras de Saúde Mental 41
 K Projetos promotores de saúde mental 37
 L  Pouco ou quase nenhuma 13
 M  Relacionamento Interpessoal para 

prevenção de Saúde Mental 31
 N  Setores da EEAAC 25
 O  Não Trabalho 110
 P Relacionamento interpessoal no 

ambiente acadêmico 67
 Q  Nenhuma 70
 R Espaço físico 33
 S Profissionais despreparados 8
 T Jornada acadêmica 80
 U Esgotamento físico ou mental 56
 V Interferencia do processo de 

aprengizagem por diversos fatores 87
 W Estresse 22
 X Grade Curricular 20

1.118

4 º - Interferências na qualidade da saúde nental no 
processo ensino-aprendizagem

185 
(16.5%)

 Total :

1 º -Análise do entendimento acerca do que é saúde 
mental.

338 
(30.2%)

2 º- Atividades de promoção da saúde menatl que 
gostaria e que são oferecidas no ambiente acadêmico 
e laboral.

227 
(20.3%)

3 º- Facilidades e dificuldades de promoção da saúde 
mental no ambiente acadêmico e laboral.

368 
(32.9%)
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Quadro 2-  Análise de Bardin das respostas dos docentes 

Código
UR

Unidade de Significação Total
UR 

Categorias Total Cate 
g%

1  Bem Estar 10
2  Equilíbrio 12
3  Ausência de Problemas 4
4  Ralacionamento Interpessoal 12
5  Espiritualidade 4
6  Qualidade de Vida 11
7  Sentimentos Pessoais 16
8  Não Identifico 16
9  Dança, música e filmes 19

10
 Disciplinas que promovem a 
saúde menatal 2

11
 Projetos na universidade que 
promovem a saúde mental 5

12  Pouco ou quase nenhuma 2
13  Relacionamento Interpessoal 

para prevenção de Saúde 
Mental 32

14  Setores da EEAAC 7
15 Relacionamento Interpessoal no 

Ambiente de Trabalho 21
16 Nenhuma 14
17 Espaço físico e localização 15

18
Qualidade do ambiente de 
trabalho 5

19 Chefia 5
20 Prioridade institucional 4
21 Carga horária 11
22 Falta de iniciativa dos docentes 7
23 Equilíbrio e bem estar 15
24 Ambiente de trabalho 9
25 Momentos de lazer 11
26 Alto nível de responsabilidade 7
27 Sentimentos pessoais 13
28 Relacionamento Interpessoal 12
29 Sobrecarga de trabalho 5
30 Serviço de psicologia 7
Total: 313

4º- Interferências na qualidade da saúde mental no 
processo ensino-aprendizagem 

79                                           
(25.2%)

1 º - Análise do entendimento acerca do que é saúde 
mental. 

69                                                          
(22%)

2 º- Atividades de promoção da saúde mental que 
gostaria e que são oferecidas no ambiente acadêmico e 
laboral

83                                                
(26.5%)

3 º- Facilidades e dificuldades de promoção da saúde 
mental no ambiente acadêmico e laboral 

82                                                      
(26.1%)

 
 

1ª Categoria: Análise do entendimento acerca do que é saúde mental 

 

De modo a atingir os objetivos da pesquisa acerca do entendimento pessoal do que é 

ter saúde mental, foi feita uma pergunta para ambos: “Para você o que é ter saúde mental?” 

Através de 105 UR, a palavra bem – estar foi a mais utilizada pelos discentes como 

resposta para a pergunta acima, podendo fazer o resgate ao conceito de saúde da OMS que diz 

“Saúde mental é um estado de bem – estar em que o indivíduo tem percepção do seu 

potencial, consegue lidar com o stress do dia a dia, trabalhar de forma produtiva e contribuir 

para a sua comunidade” (WHO, 2001). Observa-se que de acordo com a OMS para o 

indivíduo saber lidar com o seu cotidiano e ter capacidade de produção, ele precisa ter um 

bem – estar satisfatório. Já os docentes apontaram através de 16 UR, os sentimentos pessoais 
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foram expressões oram os mais utilizados como resposta para a pergunta acima, evidenciando 

que para os sujeitos, estar próximo das pessoas que os fazem bem, se sentir feliz, em paz 

consigo mesmo e tranquilo, são exemplos de peças – chaves na construção do entendimento 

do que é ter saúde mental. Além de expressarem sentimentos pessoais para elucidar o conceito 

de saúde mental, os sujeitos apresentam, em seguida, com 12 UR, relacionamento 

interpessoal. Percebe-se que o bom relacionamento com o outro será benéfico para a 

harmonia do ambiente e com isso, diminuirá os agentes estressores.  

Observamos que a partir dos UR mais utilizados nessa primeira categoria, é possível 

traçar características peculiares ente os discentes e docentes. O primeiro grupo associou a sua 

saúde metal com o processo de “bem estar”, já o segundo ao sentimento pessoal e o 

relacionamento interpessoal. Com isso pode-se perceber que o individuo como discente pauta 

sua perspectiva em um termo mais genérico e individual. Souza et al. (2012) fala que seu 

trabalho no qual estudou jovens na faixa etária de 18 a 24 anos, -semelhante a de alguns 

discentes da escola- que o constructo bem-estar é construído  por um componente cognitivo 

chamado de "satisfação com a vida", e um outra chamado "felicidade", evidenciando assim 

semelhança na resposta desses sujeitos.  Já o docente no qual está em outra fase de vida tende 

a procurar estabilidade dependente à outra pessoa.   

“Equilíbrio” foi um UR que pareceu para ambos sujeitos e com uma quantidade significativa 

de amostras, 66 UR para os discentes e 12 UR para os docentes. Isso também foi importante 

de se observar, pois saber equilibrar a mente, o corpo e tempo para as diversas atividades do 

dia, faz com que o indivíduo tenha uma saúde mental de qualidade. Na faixa das 50 UR, com 

53 UR e 52 UR, respectivamente para os discentes, aparecem qualidade de vida e sentimentos 

pessoais.  Com isso, percebe-se que as palavras que foram utilizadas pelos discentes para 

definir o que é ter saúde mental, juntas, possuem o mesmo objetivo. Para os docentes surgiu 

quase empatado, qualidade de vida com 11 UR e bem estar com 10 UR. Para Minayo (2000), 

a ideia de qualidade de vida está relacionada ao bem-estar das camadas superiores e à 

passagem de um limiar a outro. 

Pode-se associar essa ideia ao momento de vida de tais sujeitos, vistos que os mesmos 

em relação aos discentes já galgaram e alcançaram um nível visto como superior. Ter 

qualidade de vida é mais do que ter uma boa saúde física e mental. É estar bem consigo 

mesmo, com a vida e pessoas ao redor, além de contribuir para uma vida saudável. 

 É interessante observar que nos últimos UR citados acima, encontramos uma 

similaridade entre alunos e professores, ambos apontaram, por exemplo, o equilíbrio e a 

qualidade de vida como segunda e terceira opções para descrever seu entendimento acerca da 
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saúde mental. Sabe-se da importância do equilíbrio para facilitar o cotidiano tumultuoso no 

qual a população atualmente vive, e através do mesmo, o indivíduo é capaz de promover sua 

qualidade de vida, sendo então os UR complementares uns aos outros.  

Por último, encontra-se ausência de problemas com 16 UR e espiritualidade com 11 

UR para os discentes e para os docentes ambos possuem 4 UR. O estresse acadêmico e o 

intenso ritmo de atividades didáticas e laborais fazem com que surjam inúmeros problemas 

somados à falta de tempo para a realização das atividades, acarretando prejuízos fisiológicos e 

psicossociais. Com a presença dos problemas, a saúde mental é afetada e os alunos e 

professores perdem a concentração nas diversas atividades acadêmicas que precisa realizar. 

Com isso, a ausência de problemas vai ser determinante para manter a tranquilidade e 

contribuir para o bem – estar. Segundo Huf apud Cortez (2009), a vivência religiosa traz 

benefícios ao enfrentamento das situações adversas e desta forma a mesma vivência atua na 

promoção da saúde mental e do equilíbrio.  

Alguns sujeitos lembraram da espiritualidade, principalmente aqueles que são 

religiosos e buscam na religião, estratégias para qualificar a saúde mental. Após a 

interpretação desses UR observamos também um padrão entre os indivíduos. O termo 

“ausência de problemas” foi comentado pelos sujeitos como uma utopia, pois segundo eles 

próprios mesmo com uma estabilidade na vida, os problemas tenderão a aparecer e se 

modificarem. Já na questão religiosa os que discutiram sobre o termo, mostraram-se enfáticos 

ao falar sobre a importância da religião em suas vidas, deixando claro que sem ela sua 

trajetória ficaria mais pesada, ou seja, a religião além de confortar também atua como válvula 

de escape dos problemas e angustias diárias. 

 

2ª Categoria: Identificar ações realizadas e desejadas de promoção da saúde mental 

referidas pelos discentes e docentes de enfermagem no ambiente laboral  

 

Quanto à segunda categoria, a UR mais escolhida pelos alunos foi “não identifico” 

(71). Isso mostra que para esses discentes o ambiente acadêmico no qual estão inseridos 

aparentemente não apresenta local/atividade que possam promover a saúde mental. O UR dos 

docentes mais popular nessa categoria apresentou um total 32, em grande vantagem das 

demais, encontra-se relacionamento interpessoal no ambiente laboral. Observa-se que desde a 

primeira categoria, relacionamento interpessoal tem apresentado destaque nas falas dos 

docentes e tem sido uma atividade promotora de saúde mental utilizada pela maioria dos 

entrevistados. O relacionamento interpessoal significa a busca da integralidade pessoal, 
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atentando para as características individuais e o relacionamento com os outros. (WALDOW 

apud PENNA et al ,2009) Logo, contribuindo para um bom ambiente de trabalho e até mesmo 

no processo de ensino – aprendizagem.   

Nessa mesma categoria da tabela observamos que os URs mais presentes entre os 

discentes e docentes são discrepantes. No caso dos discentes, fica claro que os mesmos 

anseiam por atividades de promoção a sua saúde mental, visto que ao citar essa opção o 

estudante da EEAAC mostra essa defasagem, muitos em suas respostas apontam que o 

ambiente acadêmico não deve ser somente de ensino teórico e prático e sim um local que 

proporcione aos estudantes mais estimulação para uma boa qualidade do ensino. Já os 

docentes mostram a necessidade de haver uma forma de melhorar as relações entre os colegas 

de trabalho no ambiente laboral. Mahoney e Almeida (2005) explicam em seu trabalho que o 

processo ensino-aprendizagem tem sempre que ser analisado, pois ambos -ensino e 

aprendizagem- são faces de uma só moeda. Logo havendo uma defasagem no relacionamento 

da categoria, consecutivamente o ensino sofrerá alterações em sua qualidade. 

Quase empatados com 41 UR e 37 UR, foram utilizadas palavras ou frases pelos 

discentes que tinham a função de indicar que as disciplinas promotoras de saúde mental e 

projetos promotores de saúde mental, respectivamente, promovem a saúde mental dos 

discentes.  

De acordo com Esperidião e Munari (2003), “ [...] os alunos de enfermagem ao 

adentrarem no curso deparam-se muitas vezes, com uma realidade nem sempre em 

consonância com a esperada, tanto em relação ao curso com às condições de ensino, 

percebendo-se diante de uma etapa de suas vidas, onde são chamados á responsabilidade pelo 

próprio caminhar e pelas escolhas a serem feitas". Quando o discente é graduando de um 

curso integral como é o caso do curso de enfermagem da Universidade Federal Fluminense, 

faz com que não haja flexibilidade no tempo de realizar todas as tarefas, não só as acadêmicas 

como as do cotidiano fora da universidade. Com isso, a saúde mental fica afetada, causando 

estresse e podendo ter como conseqüência o esgotamento mental.  

Para Neves e Reis (2012) o esgotamento mental gera uma resposta prolongada a 

estressores emocionais e interpessoais crônicos no trabalho, produzindo assim uma espécie de 

sofrimento no indivíduo, tendo como consequência sobre o seu estado de saúde e o seu 

desempenho, pois passam a existir alterações pessoais e organizacionais. Para os docentes o 

UR que mais apareceu depois do relacionamento pessoal foi, “dança, músicas e filmes” com 

19. Estas são ações realizadas e desejadas pelos docentes, observando que atividades 
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recreativas podem ser alternativas de gerar espaços inovadores e que são pouquíssimos 

utilizados dentro das faculdades para promover saúde mental. 

A dança, além de promover o relaxamento da mente e da musculatura, ajuda a 

controlar a respiração, trazendo inúmeros benefícios para o organismo. Associada a música, 

trará bem-estar e qualidade de vida para o docente. 

Os filmes poderão ser utilizados até como métodos didáticos pelos docentes, 

auxiliando na aprendizagem e promovendo meios alternativos de transmitir informação. 

Porém, com 16 UR e que merece atenção, os docentes relataram “não identifico” para 

atividades desejadas no ambiente laboral.  

As atividades de lazer são importantes para a proteção contra sintomas psicológicos, 

realizando o amortecimento do estresse. (PONDÉ e CARDOSO, 2003).  É importante que 

dentro do ambiente acadêmico, haja atividades promotoras de saúde mental não só focadas 

nos discentes, e sim para toda a comunidade acadêmica, ocorrendo o envolvimento de todos e 

garantindo uma boa relação no elo professor – aluno. 

Criar laços de amizade, ter tempo para conversar com os amigos e boa afinidade com 

os companheiros de curso fazem com que haja qualificação no relacionamento interpessoal. 

Com isso, para os alunos, com 35 UR ter um relacionamento interpessoal presente e bom 

ajuda a prevenir a saúde mental que incomoda o discente, interferindo na sua produção 

acadêmica. Setores da EEAAC com 25 UR, pouco ou quase nenhuma com 13 UR e dança 

com 9UR foram as atividades menos escolhidas pelos discentes. 

As opções menos populares entre os docentes apresentaram poucas URs, dentre elas 

estão “projetos na universidade que promovem saúde mental”com 5 UR, “disciplinas que 

promovem saúde mental” e “pouco ou quase nenhuma” empatados com 2 UR, 

respectivamente. Segundo Pondé e Caroso (2003) estudos recentes identificaram que existe 

uma associação entre atividades de lazer e a saúde mental, qualidade de vida e satisfação com 

a vida. Percebe-se que mesmo em pouca quantidade de UR, projetos e disciplinas que possam 

promover saúde mental foram lembradas pelos docentes, observando a carência das mesmas 

dentro do ambiente acadêmico. 

 

3ª Categoria: Apontar as facilidades e dificuldades de promover a saúde mental no 

ambiente acadêmico e laboral 

 

No percurso da graduação e no ambiente laboral existem fatores que prejudicam e 

facilitam a promoção da saúde mental e o processo ensino aprendizagem. Promover saúde 
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mental dentro do ambiente acadêmico e laboral pode não ser uma ação tão fácil de ser 

realizada. Marziale e Jesus (2008) dizem que o modelo a ser usado para tal finalidade deve ser 

adequado às finalidades, às características do ambiente de trabalho, principalmente, às 

características dos trabalhadores e as tarefas realizadas. Mostrando assim, que a promoção as 

saúde mental no ambiente acadêmico e laboral, deve ser planejada e adequada de forma 

individual, não devendo haver negligencia ou omissão no assunto.   

Os discentes e docentes cada um com a sua particularidade, possuem diversas 

atividades a serem realizadas ao longo do dia, desde funções acadêmicas como provas, 

seminários, projetos de pesquisas e planos de aula às familiares. O problema é essas 

atividades tornarem-se repetitivas, abrindo espaço para o surgimento de agentes estressores, o 

qual prejudicarão o bem estar e qualidade de vida, afetando a saúde mental.  

No ambiente de estudo e de trabalho é preciso ser garantido um bom relacionamento 

pessoal, para que assim seja reduzido ao máximo a insatisfação no contexto do trabalho 

(PEREIRA e FÁVERO, 2001). Ter dentro do ambiente acadêmico facilidades de promover 

saúde mental pode ser um grande auxílio no processo ensino – aprendizagem. 

Com 110 UR, os alunos assinalaram não trabalhar concomitantemente com os estudos, 

logo não correlacionaram a jornada de trabalho como uma possível dificuldade para a 

promoção da saúde mental, porém, com um número considerável de 80 UR, para eles, a 

jornada acadêmica é uma grande dificuldade para promover da mesma no ambiente 

acadêmico, visto que o grande número de provas e conteúdo dificulta a concentração e o 

tempo livre disponível, gerando assim um agente estressor.  

Estudos demonstraram que o estresse e seus efeitos interferem não só nas 

conseqüências sobre o corpo e mente humana, mas também na qualidade de vida, afetando 

principalmente, a sua longevidade (CHRISTOPHORO e WAIDMAN, 2002) Ainda 

analisando os UR’s dos discentes, constatamos que alguns  relatam não encontrar dentro do 

ambiente acadêmico formas de promoção da saúde mental (70UR) e com 67 UR assinalaram 

que o relacionamento interpessoal facilita a promoção da saúde mental.     

É interessante observar que diferentemente dos discentes, os docentes mostraram que 

para eles o mais importante para facilitar e dificultar a promoção e o relacionamento 

interpessoal (21UR), para Silviani apud Rodrigues et al (2001), é na interação com o outro 

que a percepção da realidade e das suas variáveis serão introjetadas, pois “educa-se através do 

trabalho, através da convivência do relacionamento informal das pessoas entre si”. Durante o 

processo de análise de dados, fica claro em diversos momentos que os docentes da EEAAC 
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sempre apresentam UR’s relacionados ao assunto, podendo evidenciar assim que a relação 

pessoa-pessoa no trabalho encontra-se de forma frágil e cautelosa.  

Como principais dificuldades encontram-se o espaço físico e localização com 15 UR, 

nenhuma com 14 UR e carga horária com 11 UR. O espaço físico e profissionais 

despreparados, respectivamente com 33 UR e 8 UR também foram lembrados pelos alunos, 

visto que quando o espaço não é adequado para estudo além de profissionais que ao invés de 

ajudar no aprendizado apenas podem dificultar, fazem com que dificuldades sejam geradas 

para o discente no processo ensino-aprendizagem, onde este precisa buscar enfrentamento 

para aliviar os fatores estressores, já para os docentes, estes são fatores igualmente 

preocupantes, pois o espaço de trabalho e a localização podem interferir na saúde mental, não 

há, para alguns, facilidades de promover saúde mental devido também a carga horária de 

trabalho intensa, havendo assim a possibilidade de desenvolver potenciais agentes estressores.  

Deve-se pensar em estratégias a fim de organizar o espaço de forma que proporcione 

adequação às necessidades dos trabalhadores, e também utilizar da gerência participativa 

trazendo o trabalhador para as discussões da organização do trabalhado, ouvindo suas 

necessidades e implementando-as (FARIAS e ZEITOUNE, 2007). 

 

4ª Categoria: Interferências na qualidade da saúde mental no processo ensino-

aprendizagem. 

 

Foi visto na última categoria fatores que interferem na qualidade da saúde mental e como 

esses mesmo fatores prejudicam o processo ensino-aprendizagem do docentes para o discente 

e vice-versa.  

A não promoção da saúde mental dentro do ambiente acadêmico com uma grade integral 

pode interferir na aprendizagem. Como resultados disso, com 87 UR os discentes mostraram 

que há uma interferência no processo de aprendizagem por diversos fatores, onde estes 

englobam desde a dinâmica de ensino pelos professores ao intenso acúmulo de tarefas.  

Silva e Sena et al (2008) dizem que a literatura aponta que, apesar de ter ocorrido grande 

avanço em sua formulação, a concepção de promoção da saúde não está devidamente 

incorporada aos projetos político-pedagógico dos cursos da área de saúde, nem às práticas 

educativas. Como aquele que irá prestar cuidado, o estudante de enfermagem também 

necessita “estar sendo cuidado” e manter sua saúde física e mental em níveis adequados.  

A intensa correria das atividades somada à falta de tempo para a realização destas foram 

lembradas pelos discentes através de 20 UR para grade curricular. O curso integral requer do 
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discente disponibilidade de tempo e quando este não consegue administrar o tempo e é 

totalmente sobrecarregado, tem a sua saúde mental afetada. 

A saúde mental do docente é fundamental dentro do ambiente acadêmico. Para Dejours 

apud Lima e Lima-Filho (2009), as frustrações resultantes de um conteúdo significativo 

inadequado às potencialidades e às necessidades da personalidade podem provocar esforços 

de adaptação que nem sempre ficam na linha do tolerável para a saúde mental. Ou seja, caso a 

saúde mental seja afetada, não somente danos fisiológicos e psicológicos poderão ser 

acarretados, como também poderá haver interferência no processo de ensino – aprendizagem 

para com o discente.  

Através de 15 UR, os docentes acreditam que manter o equilíbrio e bem – estar são 

elementos que ajudarão na modificação desse quadro. 

 Esgotamento físico e mental esteve presente na fala dos discentes com 56 UR. O 

esgotamento é uma complicação de um nível alto e até crônico de estresse, onde este último 

também foi lembrado pelos discentes com 22 UR.  Segundo Monteiro, Freitas & Ribeiro 

(2007), “ [...] o ambiente que contribuiria na edificação do conhecimento e ser a base para as 

suas experiências de formação profissional se torna, por vezes, o desencadeador de distúrbios 

patológicos, quando ocorre uma exacerbação da problemática do estresse acadêmico nos 

estudantes”.  

Para os docentes os sentimentos pessoais (13 UR), relacionamento interpessoal (12 UR) e 

momentos de lazer (11 UR) também apareceram como UR’s. Observa-se que em relação ao 

relacionamento interpessoal além de ser descrito como “o que é ter saúde mental” e ser uma 

atividade promotora da mesma dentro do ambiente acadêmico por um número considerável de 

docentes, os mesmos também acreditam que isso é um fator que interfere no ensino. Codo 

apud Melo (2006) diz que o suporte afetivo é necessário para o equilíbrio emocional do 

docente, facilitando assim o desenvolvimento da sua profissão. Sentimentos pessoais como 

paz, alegria e harmonia não foram esquecidos, sendo destacados como grandes contribuintes, 

assim como momentos de lazer, o qual este último é evidenciado como uma grande carência 

no ambiente acadêmico. 
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5 CONCLUSÃO 
 

Foi traçado inicialmente o perfil dos sujeitos da pesquisa com finalidade de agrupar os 

mesmo e entender a população na qual a trabalharíamos. Evidenciamos que a prevalência da 

idade dos alunos é maior nos 20 anos (23%), seguidos de 22 anos (16%) e com a última 

posição 34 anos e 35 anos (1%).  Em sua maioria são solteiros (95%), sem filhos (97%), 

moradores de Niterói (32%) e não trabalham concomitantemente aos estudos (88%). 

Quando se refere aos docentes sua prevalência de idade é faixa de 33, 36, 50 e 56 anos 

(9%, cada), seguida por 4, 47, 49, 53 e 54 anos (6% cada). Diferentemente dos discentes a 

maioria dos professores são casados (55%), com filhos (55%) – na maioria 1 a 2 filhos (35% e 

25% respectivamente)-, moradores de Niterói (36%) e em relação aos cargos ocupados pelos 

docentes a posição mais expressiva é a de Professor Adjunto com 61%. Todos os sujeitos 

(docentes) declaram-se ser de dedicação exclusiva com carga horária de 40 horas semanais. 

Com base nos objetivos quantitativos evidenciamos que os acadêmicos de 

enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal 

Fluminense em sua maioria, assinalam seu próprio grau de satisfação com sua saúde mental 

como “Boa” (36%), seguida por “Razoável” (31%). Assinalando como ultimas opções as 

respostas “Excelente” (4%) e “Muito Ruim” (1%). Já os docentes da mesma escola 

assinalaram sua saúde mental como “Muito Boa” (57%) em seguida de “Boa” (27%) e como 

última opção “Razoável” (9%). 

Analisamos também nesse trabalho as atividades que os mesmos realizam para a 

promoção da saúde mental. Os acadêmicos apontaram o Relacionamento Pessoal (19%) e as 

Atividades Culturais (12%) como atividades que mais realizam, já os professores 

demonstraram em primeiro lugar as viagens com 15% e em seguida as atividades culturais e 

relacionamento pessoal com 14%.   

Já nos objetivos qualitativos, conseguimos responder a todos através da analise dos 

questionários de forma individual, logo após de forma total com a aplicação da analise de 

Bardin na pesquisa. Observarmos que em alguns casos, os discentes e docentes expressaram 
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semelhança em suas respostas como, por exemplo, o uso do relacionamento interpessoal para 

a promoção da saúde mental, como atividade que gostaria que fosse oferecido do ambiente 

laboral e também como atividade como facilidade e dificuldade para a promoção da saúde 

mental. Isso mostra que mesmo estando em posições diferentes, os indivíduos precisam de 

fatores básicos para uma boa qualidade de saúde mental. Sugerimos como possível 

continuação da pesquisa, um estudo com docentes e discentes de outros cursos e até mesmo 

outras universidades para traçarmos um padrão geral das necessidades atuais de promoção a 

saúde mental dentro do ensino superior. 

As contribuições desse estudo estão no âmbito da promoção da saúde mental, pois 

durante a pesquisa ficou claro que a maioria dos estudos relacionados à saúde mental refere-se 

a patologias não a promoção. Com isso pode-se enriquecer esse meio tão carente de 

produções. 

O atual trabalho foi premiado por duas vezes como melhor trabalho desde o início da 

pesquisa além de ser apresentado em diversos congressos nacionais e internacionais. Essa 

pesquisa também resultou em um projeto de extensão que tem como objetivo avaliar a 

qualidade de vida dos alunos de enfermagem do estado do Rio de Janeiro e também promover 

a saúde mental dos mesmos através de encontros, conversas, artes integradas e atividades de 

promoção individualizadas e em grupo.  

Resultou também no estágio de Pós Doutorado da orientadora desse trabalho de 

conclusão de curso, Profª Drª Elaine Antunes Cortez no qual busca um modelo de avaliação 

da saúde mental dos diversos grupos humanos. A pesquisa tem base na Cidade do Porto, em 

Portugal, porém também ocorre nas cidades de Barcelona e Tarragona, na Espanha e na 

cidade de Niterói localizada no estado do Rio de Janeiro no Brasil, através de um grupo de 

pesquisa internacional de saúde mental.  

As limitações ao estudo, como já mencionado anteriormente, foram à escassez de 

trabalhos científicos nessa área e a dificuldade muitas vezes encontrada na coleta de dados 

visto que muitos docentes não quiseram participar da pesquisa ou simplesmente ignoraram a 

mesma. Ressalta-se que dos 71 docentes aptos a participar, 36 (50.7%) docentes responderam 

a pesquisa.  

Sugerimos para pesquisas futuras que os resultados desse trabalho e de todas as outras 

pesquisas sejam analisados de forma integrada e assim possa ser criados meios de concretos 

para beneficiar os discentes de docentes não só de enfermagem com formas de promoção da 

saúde mental, qualidade de vida e processo ensino aprendizagem.  
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APÊNDICE I 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Questionário nº ______      

Data: __ /__  / ___    

 

Identificação: 

Iniciais do nome:____________________________________Idade:______________  

Estado civil:_______________________ 

Tem filho(s): sim (   ) Qtos?________    não (   ) 

Endereço:___________________________________________________________________ 

Período:______________________________________ 

Trabalha: sim (   ) Carga horária; não (   ) 

 

Questões: 

Para você o que é ter saúde mental? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Na sua opinião qual o grau de satisfação com a sua saúde mental? 

(   ) excelente   (   ) Muito boa    (   ) boa   (   ) razoável   (   ) ruim    (   ) muito ruim 

 

Que atividade, ações você realiza para promoção da sua saúde mental? 

(   ) atividades culturais – cinema, teatro, museu,... 

(   ) atividades esportivas – ginástica, caminhada, natação, luta... 

(   ) gastronomia  

(   ) viagem 
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(   ) relacionamento pessoais- familiares e/ou amigos 

(   ) atividades musicais 

(   ) atividades individuais 

(   ) compras – shopping, mercado... 

(   ) atividades de estética 

(   ) outras. Descreva: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Que atividades você identifica no ambiente acadêmico, Escola de Enfermagem Aurora 

de Afonso Costa (EEAAC-UFF) promotoras da saúde mental? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Quais atividades de promoção da saúde mental você gostaria que fossem oferecidas na 

EEAAC-UFF? 

 

(   ) oferecer/organizar atividades culturais – cinema, teatro, museu,... 

(   ) oferecer/organizar atividades esportivas – ginástica, caminhada, natação, luta... 

(   ) oferecer/organizar momentos gastronômicos  

(   ) oferecer/organizar viagens 

(   ) oferecer/organizar espaço específico para relacionamento interpessoais 

(   ) oferecer/organizar atividades musicais 

(   ) oferecer/organizar atividades de estética 

(   ) outras – descreva: 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Quais as facilidades para promover a saúde mental no seu ambiente de trabalho? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Quais as dificuldades para promover a saúde mental no seu ambiente de trabalho? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Você acredita que a saúde mental do discente interfere no processo ensino-

aprendizagem? 

(   )Sim             (   ) Não 

 

Caso positivo, de que forma existe esta interferência, quais são essas interferências? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE II 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Questionário nº ______      

Data: __ /__  / ___    

 

Identificação: 

Iniciais do nome:____________________________________Idade:______________  

Estado civil:_______________________ 

Tem filho(s): sim (   ) Qtos?________    não (   ) 

Endereço:___________________________________________________________________ 

Cargo: Professor Assistente (   )  Professor Adjunto (   ) Professor Associado (   ) Professor 

Titular (   ) 

Carga horária semanal: _______________     Dedicação Exclusiva: Sim (   )    Não (    ) 

Atividades: 

(   ) graduação                              Quantas turmas/ano?_________     Períodos?____________ 

(   ) pós- graduação lato-sensu     Quais?__________ 

(   ) pós- graduação stricto-sensu  Quais?__________ 

(   ) extensão                        Quantos/ano?___________ 

(   ) pesquisa PIBIC             Quantos/ano?___________ 

(   ) coordenação/direção     De que?______________ 

Saúde Mental: 

Já teve algum afastamento do trabalho por doença relacionada à saúde mental nos últimos 

dois anos? Sim (   )    Não (    ) 

Caso positivo, quantos dias ou meses/ano? ________________ 

Por qual motivo?__________________ 
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Questões: 

 

Para você o que é ter saúde mental? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Na sua opinião qual o grau de satisfação com a sua saúde mental? 

(   ) excelente   (   ) Muito boa    (   ) boa   (   ) razoável   (   ) ruim    (   ) muito ruim 

 

Que atividade, ações você realiza para promoção da sua saúde mental? 

(   ) atividades culturais – Qual(is)?________________ 

(   ) atividades esportivas – Qual(is)?________________ 

(   ) viagem – Com qual freqüência?________________ 

(   ) relacionamentos pessoais-(    )  familiares (   ) amigos  (   ) virtuais 

(   ) atividades musicais - Qual(is)?________________ 

(   ) atividades individuais- Qual(is)?________________ 

(   ) compras - Qual(is)?________________ 

(   ) atividades de estética/ beleza- Qual(is)?________________ 

(    ) outras. Descreva: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Que atividades você identifica no seu ambiente de trabalho, Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa (EEAAC-UFF)como promotoras da saúde mental? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Quais atividades de promoção da saúde mental você gostaria que fossem oferecidas na 

EEAAC-UFF? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Quais as facilidades para promover a saúde mental no seu ambiente de trabalho? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Quais as dificuldades para promover a saúde mental no seu ambiente de trabalho? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Você acredita que a saúde mental do docente interfere no  processo de ensino-

aprendizagem? 

(   )Sim             (   ) Não 
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Caso positivo, de que forma existe esta interferência, quais são essas interferências?O 

que pode ser realizado para modificação desse quadro? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE III 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

1. Dados de identificação 

Título do Projeto: Saúde mental dos discentes de enfermagem da UFF: o dito e o feito, na relação com a 
promoção da saúde e o processo ensino-aprendizagem. 

Pesquisador Responsável: Prof. Elaine Antunes Cortez. 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (21) 2629-9456 / 2629-9457 / 9256-5985. 

Nome do voluntário:     ________________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos         R.G. __________________________ 

 A Sr. (ª) está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa intitulado “Saúde mental dos 
discentes de enfermagem da UFF: o dito e o feito, na relação com a promoção da saúde e o processo ensino-
aprendizagem..”, de responsabilidade da pesquisadora Elaine Antunes Cortez 
 Esta pesquisa tem como objetivos: descrever o entendimento dos discentes de enfermagem sobre saúde 
mental, assim como, com o grau de satisfação dos docentes de enfermagem com a sua saúde mental; identificar 
ações realizadas e desejadas de promoção da saúde mental referidas pelos discentes de enfermagem no ambiente 
acadêmico; apontar as facilidades e dificuldades de promover a saúde mental no ambiente acadêmico; e analisar 
a relação entre o dito e o feito sobre a saúde mental dos discentes com a promoção da saúde e o processo ensino-
aprendizagem. 
Participando desta pesquisa, o(a) Sr(ª) estará contribuindo para a ampliação dos conhecimentos sobre a saúde 
mental dos discentes da enfermagem da UFF. A pesquisa será realizada através de um questionário misto e 
autoaplicável. 
 A presente pesquisa não oferece riscos ou danos físicos, econômicos ou sociais. Caso o(a)  Sr(ª) tenha 
qualquer dúvida relacionada a pesquisa, poderá entrar em contato com o pesquisador, por telefone ou 
pessoalmente. A pesquisadora garante o acesso às informações atualizadas durante todo o estudo. 
 Sua participação é voluntária, de maneira que está livre para retirar este consentimento e deixar de 
participar do estudo a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. As informações relacionadas à sua privacidade 
serão mantidas em caráter confidencial. 
 Ao final do estudo, as informações poderão ser divulgadas em textos, periódicos ou eventos científicos 
da área da enfermagem e saúde.  
 
Eu, _______________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido 
informado (a) e concordo em participar, como voluntário (a), no projeto de pesquisa acima descrito. 
 
 
Niterói-RJ, _____ de ____________ de _______. 
 
 
__________________________________________             __________________________________ 
               Nome e assinatura do(a) voluntário(a)                                Pesquisador do projeto  
 
 
__________________________________________             __________________________________ 
                               Testemunha                                                                           Testemunha  
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APÊNDICE IV 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

1. Dados de identificação 
 
Título do Projeto: Promoção da Saúde Mental dos docentes de Enfermagem da UFF e a relação com o processo 
ensino – aprendizagem 
 
Pesquisador Responsável: Prof. Elaine Antunes Cortez. 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 
Telefones para contato: (21) 2629-9456 / 2629-9457 / 9256-5985. 
 
Nome do voluntário:     ________________________________________________________________ 
 
Idade: _____________ anos         R.G. __________________________ 
 
 A Sr. (ª) está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa intitulado “Promoção da Saúde 
Mental dos docentes de Enfermagem da UFF e a relação com o processo ensino – aprendizagem”, de 
responsabilidade da pesquisadora Elaine Antunes Cortez 
 Esta pesquisa tem como objetivos: identificar as ações realizadas e desejadas de promoção à saúde 
mental referidas pelos docentes de enfermagem da UFF no ambiente laboral; apontar as facilidades e 
dificuldades de promover saúde mental no ambiente de trabalho; e analisar a relação entre o dito e o feito sobre a 
saúde mental dos docentes com a promoção da saúde e o processo ensino – aprendizagem. 
Participando desta pesquisa, o(a) Sr(ª) estará contribuindo para a ampliação dos conhecimentos sobre a saúde 
mental dos docentes da enfermagem da UFF. A pesquisa será realizada através de um questionário misto e 
autoaplicável. 
 A presente pesquisa não oferece riscos ou danos físicos, econômicos ou sociais. Caso o(a)  Sr(ª) tenha 
qualquer dúvida relacionada a pesquisa, poderá entrar em contato com o pesquisador, por telefone ou 
pessoalmente. A pesquisadora garante o acesso às informações atualizadas durante todo o estudo. 
 Sua participação é voluntária, de maneira que está livre para retirar este consentimento e deixar de 
participar do estudo a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. As informações relacionadas à sua privacidade 
serão mantidas em caráter confidencial. 
 Ao final do estudo, as informações poderão ser divulgadas em textos, periódicos ou eventos científicos 
da área da enfermagem e saúde.  
 
Eu, _______________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido 
informado (a) e concordo em participar, como voluntário (a), no projeto de pesquisa acima descrito. 
 
 
Niterói-RJ, _____ de ____________ de _______. 
 
 
__________________________________________             __________________________________ 
               Nome e assinatura do(a) voluntário(a)                                Pesquisador do projeto  
 
 
 
                                                                                        
__________________________________________  ____________________________________ 
                      Testemunha                                Testemunha 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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