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RESUMO 

O presente estudo é motivado pela participação no projeto de extensão intitulado 
“Promoção à saúde mental dos estudantes de enfermagem” durante o ano de 2012, onde 
participei de dois grupos durante um ano. Os estudantes expostos a uma alta carga de 
estudos levando em conta os fatores estressantes do cotidiano, pois se entende que estes 
reduzem qualidade de vida e consequentemente a saúde mental dos mesmos. Segundo 
Sesa (2011) saúde mental é o equilíbrio entre as emoções internas e as vivências 
externas. Na Oitava Conferência Nacional de Saúde (1986) está descrito que a saúde 
consiste em uma série de fatores e é direito de todos. Diante deste contexto, frisa-se que, 
devido a rotina estressante dos acadêmicos de enfermagem, muitos não têm o direito à 
saúde assegurado e consequentemente sua saúde mental é prejudicada. No que tange ao 
projeto, este é realizado em sete encontros com atividades internas e sete com atividades 
externas que permitam vivências não comuns no cotidiano agitado dos alunos com 
objetivo de promover a saúde mental doa acadêmicos. Desta forma, esta pesquisa tem 
como objeto de estudo avaliação da eficiência do projeto no tange à promoção da saúde 
mental dos alunos. O objetivo dessa pesquisa foi comparar a saúde mental dos 
pesquisados ao inicio e fim das atividades por meio de questionários de qualidade de 
vida SF 36(Medical Outcomes Study36 - Item Short). Quanto à metodologia esta se 
classifica em pesquisa exploratória, descritiva, de campo com abordagem quantitativo. 
Os resultados do projeto foram calculados através do teste t. A análise dos dados foram 
de acordo com os seis domínios do instrumento de coleta de dados, o questionário SF 
36. Os sujeitos foram 22 alunos e como cenário foi na escola de enfermagem Aurora de 
Afonso Costa onde ocorre o projeto. Quanto aos resultados, nos domínios, em quatro 
deles, meio ambiente, auto-avaliação da qualidade de vida, psíquico e das relações 
sociais houve uma resposta positiva na promoção da saúde mental e redução do estresse 
respectivamente. Assim evidencia-se que houve melhorias na qualidade de vida e 
consequentemente na saúde mental dos alunos. Os domínios que não tiveram melhoras 
significativas foram: satisfação com a própria saúde. Pode-se concluir que o projeto é 
eficiente e promove não somente a qualidade de vida, mas como a saúde mental dos 
estudantes. Porém, destaca-se que este projeto realiza avaliações qualitativas com a 
opinião dos alunos e alguns ajustes de forma a melhorar o projeto já foram feitos nos 
grupos atuais.  

Descritores: Promoção da saúde - Saúde mental - Estudantes de enfermagem  



 
 

 

ABSTRACT  

This study is motivated by participation in the extension project entitled "Promoting the 
mental health of nursing students" during the year 2012, where I participated in two 
groups for a year. Students are exposed to a high load of studies taking into account the 
stressors of everyday life, because is understand that they reduce quality of life and thus 
academics ’mental health. According Sesa (2011) mental health is the balance between 
internal emotions and external experiences. The Eighth National Conference on Health 
(1986) described that health consists of a number of factors and is everyone's right. 
Given this context, it stresses that, due to nursing‘s stressful routine, many students do 
not have the right to health guaranteed and consequently their mental health is impaired. 
This project is done in seven meetings with internal activities and seven meetings with 
external activities that allow not common experiences students ‘busy every day. In order 
to promote mental health of academics. Thus, this research aims to study the 
effectiveness of the project in relation to the promotion of mental health of students. 
The objective of this study was compare the mental health of respondents in the 
beginning and end of activities through questionnaires of the SF 36 (Medical Outcomes 
Study36-Item Short). Regarding the methodology is classified in this exploratory, 
descriptive research field with quantitative approach. Project results were calculated 
using the t test. Data analyses were in accordance with the six areas of data collection 
instrument, the SF 36 Questionnaire. The subjects were 22 students and as the setting 
was in nursing school Aurora Afonso Costa where the project occurs. As for the results, 
in the fields, in four of them, the environment, self-assessment of quality of life, psychic 
and social relations there were a positive response in promoting mental health and 
reducing stress respectively. Thus it is evident that there were improvements in quality 
of life and thus the mental health of students. Domains that no significant improvements 
were: satisfaction with own health and physics. It can be concluded that the project is 
efficient and promotes not only quality of life, but as the mental health of students. 
However, it is emphasized that this project carries out qualitative assessments about the 
opinions of students and some adjustments to improve the project have already been 
made in the current groups.  

Keywords: Mental Health – Nurse Students- Health Promotion  
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1. Introdução 

 

      O presente estudo foi motivado pela participação em um projeto de extensão 

intitulado “Promoção à saúde mental dos estudantes de enfermagem” como voluntária 

no período compreendido entre Maio de 2012 e Março de 2013. O projeto supracitado 

era voltado para estudantes de enfermagem de universidades do Estado do Rio de 

Janeiro, mas em sua grande maioria eram alunos da Universidade Federal Fluminense 

(UFF), embora houvesse alunos da Universidade Estácio de Sá (UNESA), ambas em 

Niterói.  

      Esse projeto era um desmembramento do PIBIC (programa de iniciação científica) 

“Saúde mental dos discentes de enfermagem da UFF: o dito e o feito na relação com a 

promoção á saúde e o processo ensino-aprendizagem”. Deixo destacado que o projeto 

de extensão participado surgiu tanto pela demanda dos alunos quanto a da iniciação 

científica. 

      Por ter participado como bolsista voluntária do projeto houve um forte 

envolvimento com ele, envolvimento este que pode ser considerado muito positivo. 

Então, baseado nessa experiência surgiu à necessidade de aproveitar a participação neste 

projeto de extensão para contribuir com o mesmo realizando uma pesquisa, a fim de 

avaliar a sua eficácia. 

     O projeto consiste em realizar com os participantes sete encontros presenciais de 2 

horas e de 15 em 15 dias durando aproximadamente três meses e sete atividades 

externas intercalando com os encontros presenciais. Assim, no período de um ano de 

projeto no qual participei, como voluntária, tive a oportunidade de participar de três 

grupos. O objetivo do projeto é realizar das atividades para promover a saúde mental 

dos alunos em um espaço e tempo estabelecidos através de atividades lúdicas, artísticas 

e expressivas. As atividades lúdicas, artísticas e expressivas realizadas nos grupos 

variaram um pouco, pois após cada grupo era realizada uma análise com a equipe do 

projeto baseada nas avaliações dos participantes. Porém, algumas atividades foram 
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realizadas em todos os grupos devido à avaliação positiva das mesmas, foram elas: 

karaokê, colagem, jardinagem e culinária. 

      Ressalta-se que, o projeto sofreu modificações de local de realização após o 

primeiro grupo, onde era realizado na UNESA em Niterói, que era parceira no projeto. 

No segundo e terceiro grupo o projeto foi realizado na Escola de Enfermagem Aurora 

de Afonso Costa (EEAAC) na UFF. 

      Conforme mencionado, o projeto tinha como proposta promover a saúde mental dos 

estudantes de enfermagem. Segundo a Carta de Ottawa (1986), promoção da saúde é 

quando a comunidade capacita-se buscando melhorar sua qualidade de vida e saúde. 

Segundo a mesma carta, saúde é bem estar físico mental e envolve uma série de fatores. 

Deste modo, a realização de um grupo de promoção da saúde mental com acadêmicos 

de enfermagem justifica-se já que o curso de graduação em Enfermagem é muito 

estressante devido sua carga horária integral nas universidades públicas e pela área em 

si ser complexa tanto para o aluno quanto para os que são cuidados pelos mesmos no 

processo ensino-aprendizagem. Assim, entende-se que um aluno estressado 

compromete o processo de enfermagem e pode gerar riscos a segurança do paciente 

(SANTOS e RANDÜZ, 2011). 

    Considera-se que a Oitava Conferência Nacional de Saúde apontou que a saúde é o 

resultado de uma combinação de diversos fatores e é um direito de todo cidadão. 

Contudo, nos dias atuais, percebe-se através da mídia escrita e falada que tais direitos 

não estão sendo assegurados. Já a saúde mental é o equilíbrio emocional entre a 

vivência externa e as emoções internas (SESA, 2011). É parte integrante do completo 

bem estar físico, social e mental. Trata-se de uma parte importante da vida humana que 

não pode ser negligenciada de forma alguma. 

      A fim de que a saúde mental seja preservada, é necessário gerir várias situações e 

superá-las. O que exige um conhecimento mais profundo do interior da pessoa e sobre 

aquilo que a leva a estresse e conflito (DIAS et al 2011 ). Por essa razão, é importante 

que a saúde mental seja promovida. Assim, promover saúde mental é permitir que o 

indivíduo alcançasse o equilíbrio de suas emoções e possa viver satisfatoriamente. 

      Sabe-se que nos dias de hoje, o viver tem sido dificultoso. São muitos 

compromissos, prazos, viagens e outros, que com o passar do tempo, tendem a reduzir 

qualidade de vida e deteriorar a saúde mental dos indivíduos. Tal situação atinge o 

corpo discente nas universidades e tem sido observado que alunos que estudam 

enfermagem precisam de cuidados no que tange a saúde mental, pois vale destacar que 
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o projeto surgiu pela própria demanda dos alunos à coordenadora do projeto e 

resultados de pesquisa de iniciação científica com os acadêmicos de enfermagem da 

escola de enfermagem da UFF, pois eles alegam que são submetidos a uma intensa 

carga horária com muitas atividades curriculares, enfrentam longas jornadas no trânsito, 

têm dificuldades de alimentação, entre outras. 

      Por essa razão, criou-se o projeto de extensão onde eles pudessem aliviar o estresse, 

redescobrir habilidades em desuso por meio de atividades artísticas que instigavam os 

sentidos e pudessem relaxar e consequentemente minimizar o estresse.    

      Sendo assim, esta pesquisa justifica-se por haver um hiato na literatura sobre o tema, 

e por querer testar uma base empírica de que a saúde mental dos acadêmicos de 

enfermagem é prejudicada durante a graduação e que a inserção destes alunos em 

atividades direcionadas pode melhorar a saúde mental dos mesmos. 

 

1.1 Problema e Objeto 

 

      Como problema de pesquisa tem-se: as atividades do projeto de extensão 

“Promoção da Saúde Mental dos acadêmicos de enfermagem” são eficazes para 

melhorar a qualidade de vida e consequentemente promover a saúde mental dos 

participantes? 

      Assim, como objeto de pesquisa tem-se: avaliação da eficiência do projeto de 

extensão “Promoção da Saúde Mental dos acadêmicos de enfermagem”. 

 

1.2 Questões norteadoras  

 

      Como está a qualidade de vida dos acadêmicos de enfermagem ao iniciar e ao 

finalizar o projeto de extensão? 

      O projeto de extensão é uma intervenção eficaz para promover saúde mental do 

acadêmico de enfermagem? 

 

1.3 Objetivos 

 

      Comparar a eficiência do projeto de extensão “Promoção á saúde mental dos 

acadêmicos de enfermagem” através do questionário SF 36 de qualidade de vida, antes e 
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depois da realização das atividades do grupo, comprovando se o projeto promove a 

saúde mental dos participantes.  

 

1.4 Relevância 

 

      De modo a elucidar a relevância realizou-se uma revisão integrativa parcial, e para o 

presente trabalho foi utilizado a estratégia PICO. Segundo Nobre et al ( 2007 ), com o 

passar do tempo exigiu-se que as pesquisas na área médica possuíssem forte  evidência 

científica. Ou seja, não poderiam dúvidas sobre a qualidade da assistência e dos 

tratamentos estudados. Criou-se em universidades no Canadá e Reino Unido, uma 

estratégia chamada prática baseada em evidências (PBE). 

      Esse tipo de cuidado visa a uma melhor prática, melhorando o cuidado através do 

aperfeiçoamento das melhores intervenções e descartando as menos eficientes. E ainda 

reduzindo os vazios entre a criação de uma evidência e sua execução em um paciente, 

como explicam os supracitados autores. 

      Os mesmos autores nos falam sobre a estratégia PICO, um método proposto pela 

PBE. Através desse método é possível criar o problema da pesquisa. Segue abaixo um 

quadro explicando como funciona a estratégia PICO. 

 

P  Pacientes  
I Intervenções  
C Comparação  
O Desfecho (outcomes em inglês) 

Quadro 1: Explicação da estratégia PICO 

 

      Diante do exposto, no estudo em voga, aplicando essa estratégia tem-se: 

 

Pacientes Estudantes de enfermagem 

Intervenções Saúde mental 

Comparação  Não houve 

Outcomes 

(Desfecho) 

Promoção da saúde 

Quadro 2: Aplicação da estratégia PICO ao estudo  
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      A primeira etapa foi selecionar as fontes que norteariam o trabalho por meio da 

estratégia PICO. A segunda etapa foi selecionar os descritores. Segundo Nobre et al     

(1997)  são vocabulários usados para indexar os artigos nas bases de dados.  Nesse caso 

eles são chamados de descritores controlados. Quando não existe um descritor 

específico para um assunto e utiliza-se qualquer palavra sinônima, os descritores são 

chamados de não-controlados.  

      Foram usados os seguintes Descritores em Ciências de Saúde (DeCS) para o 

presente trabalho: Saúde Mental; Estudantes de Enfermagem e Promoção da Saúde. 

Como o trabalho também abarcou busca em literaturas em língua inglesa, também 

foram utilizados MeSh (Medical Subject Headings), os utilizados foram: Mental Health, 

Nursing Students e Health Promotion. 

      Depois de selecionar DeCS e MeSh, foram selecionadas as bases de literatura para o 

trabalho. Foram escolhidas três bases: Pub Med, LILACS e Portal Capes. 

      A primeira base utilizada foi o Pub Med, esta é um banco de material científico com 

mais de 23 milhões de citações da MED Line, revistas científicas e livros eletrônicos. É 

um site que abarca literatura em variados idiomas, especialmente língua inglesa. 

Podemos acessar o Pub Med em :www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

      A segunda base de dados utilizada foi o LILACS, esta é a mais relevante e 

abrangente fonte de literatura científica na América Latina e Caribe. Ele existe há quase 

trinta anos. Podemos acessar o LILACS em :www.lilacs.bvsalud.org 

      O terceiro lugar de coleta de dados foi o Portal Capes, no qual é um portal de 

periódicos lançado no ano 2000 e é uma base voltada para a comunidade científica 

brasileira, embora possa conter literatura em idiomas que não sejam o Português. 

Podemos acessar o Portal Capes em: www.periodicos.capes.gov.br 

      Nas três bases, foram usados como critérios de exclusão: artigos com mais de cinco 

anos; idiomas que não o português, o espanhol e o inglês; literaturas que não fossem 

artigos e texto completo. 

      Foram lidos os resumos das publicações previamente selecionados, os artigos com 

resumos relevantes foram lidos e foi realizada uma filtragem final sendo encontrados 10 

artigos no final. De modo a entender esse processo de busca e seleção, no esquema 1 

tem-se o fluxograma mostrando o caminho percorrido até chegar ao resultado final da 

busca. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed�
http://www.lilacs.bvsalud.org/�
http://www.periodicos.capes.gov.br/�
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Esquema 1: Fluxograma da revisão integrativa 

      Conforme ressaltado anteriormente segue no esquema 1, as publicações 

selecionadas na revisão integrativa  e que servem de apoio para a relevância deste 

estudo.  

 
Ano Base  

 
Autoria  
 

Título  Tipo de 
Pesquisa 

Resumo do  
Artigo 

Intervenções 
Propostas 

2008 LILACS De Oliveira, 
E. B. 
Furegato, 
A.R.F. 

O trabalho do 
acadêmico de 
enfermagem 
como fator para o 
consumo de 
álcool e outras 
drogas 

Pesquisa de 
campo 
descritiva com 
abordagem 
qualitativa  

Os estudantes de 
enfermagem são 
trabalhadores 
temporários e têm 
dificuldades de se 
adaptar a isso. E as 
drogas são um 
escape para tal 
situação. 

Ações educativas de 
prevenção do uso de 
drogas. 

2010 LILACS Botti , 
N.C.L. et al 

Oficina Viver 
Bem-Construção 
de tecnologias e 
significados de 
educação em 
saúde na área de 
saúde mental 
 

Relato de 
campo e 
pesquisa 
descritivo-
exploratória 

Os alunos precisam 
aprender mais sobre 
saúde mental e 
reabilitação 
psicossocial. 

Os alunos precisam 
de um espaço de 
ensino, onde 
professor e aluno 
possam comunicar-
se de forma 
adequada. E 
também novas 
formas de se 
aprender sobre 
saúde mental. 

2012 LILACS Costa, S.L. 
T et al 

O trabalho do 
acadêmico de 
enfermagem no 
hospital: riscos 
psicossociais. 

Pesquisa 
qualitativa e 
quantitativa e 
descritiva. 
 

Os acadêmicos têm 
vários fatores 
estressores devido à 
alta carga de 
estudos que são 
riscos para 
reduzirem seu 
rendimento e até 
prejudicar 
seu desempenho 
no estágio .   

Valorizar as queixas 
de saúde do 
estudante e inseri-lo 
em projetos que 
visem a promover a 
melhoria das suas 
condições de vida 
assim como fatores 
de proteção 
contra os riscos a 
que eles estão 
sujeitos .  

2011 LILACS Santos, 
V.E.P. 
Randüz, V. 

O estresse das 
acadêmicas de 
enfermagem e a 

Pesquisa 
quantitativa e 
estudo de caso 

O estresse dos 
acadêmicos de 
enfermagem pode 

Reconhecer de 
forma precoce o 
estresse dos 
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segurança do 
paciente 

 levá-los a 
comprometer a 
segurança do 
paciente, pois estão 
mais inseguros. 

estudantes e tratar 
isso. 

2011 LILACS Silva, 
V.L.S. et al 

Fatores de 
estresse no último 
ano do curso de 
graduação em 
enfermagem: 
percepção do 
estudante 
 

Pesquisa de 
campo, 
exploratória, 
qualitativa e 
quantitativa. 

A pressão para 
terminar a 
monografia, 
preocupação com o 
futuro, carga de 
trabalho extra, 
longos percursos e 
relações 
interpessoais 
difíceis. São fatores 
que deixam o final 
da faculdade muito 
cansativo para o 
aluno. 

Não aponta. 

2011 LILACS
\ Portal 
Capes 

Corral-
Mulato, S.  
et al 

Estresse na vida 
do acadêmico de 
enfermagem. 
(Des) 
conhecimento e 
prevenção. 

Pesquisa de 
campo, 
qualitativa, 
exploratória e 
descritiva. 
 

O estresse tem 
vários significados 
para os estudantes. 
Mas, todos eles 
influenciam de 
forma significativa 
em suas vidas. 

Desenvolver um 
programa educativo 
de redução do 
estresse. 

2012 Pub 
Med 

Masters, J. Looking for a 
good book. 
Reading and 
teaching with 
psychiatric 
practioner 
memories 

Revisão de 
literatura 
 

Ler relatos de 
profissionais de 
saúde mental pode 
ser um bom 
caminho para levar 
saúde mental até os 
alunos. 

Não aponta. 

2012 Pub 
Med 

Laws ,    
T.A. ;  
Fiedler , 
B.A. 

Universities’ 
pastoral care: 
 trends , stressors , 
resource gaps and 
support needs for 
teaching staff 
 

Pesquisa de 
campo com 
entrevistas 

Não estão claros os 
limites de como 
promover o bem 
estar psicológico 
dos alunos. Sendo 
que a religião 
muitas vezes não é 
incorporada. 

Encontrar formas de 
incluir a religião na 
promoção á saúde 
mental dos 
estudantes. 

2010 Pub 
Med 

Melnyk, B. 
et al 

Strengthening 
PNP curricula in 
mental\ 
behavioral health 
and evidence 
based 

Pesquisa de 
campo 
 

Alunos precisam 
aprender a lidar com 
crianças e 
adolescentes com 
problemas de saúde 
mental. 

Melhorar o 
currículo dos alunos 
para que eles 
estejam mais 
capacitados em 
saúde mental. 

2009 Pub 
Med 

Ahern, N.R. Risky behavior of  
adolescent college 
students 

Pesquisa 
descritiva 

Estudantes 
universitários que 
participam de 
atividades de risco 
tem redução de 
saúde física e 
psicossocial. 

Educar os 
estudantes para 
afastá-los de 
atividades de risco. 

Quadro 3 : Quadro sinóptico da revisão integrativa  
 
      Dos estudos encontrados, seis estão em português e quatro em inglês. Há três artigos 

americanos, um australiano e seis brasileiros. Oito artigos falavam sobre saúde mental 

dos acadêmicos de enfermagem. Dois artigos falavam sobre o ensino de promoção a 

saúde mental. 
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      Dos artigos que falavam sobre promoção a saúde mental, um não apontava como 

promover a saúde mental, apenas falava sobre as causas do estresse dos alunos. Foram 

encontrados oito pesquisas de campo, um relato de caso e uma revisão integrativa. 

      A maioria dos artigos aponta como fator de estresse para saúde dos alunos a rotina 

agitada, com pouco tempo para que os estudantes tenham para si. E apontam o 

tratamento das causas do estresse como solução. Sendo que a solução apontada em 

quase todos os casos são ações educativas. Só tem um artigo com algo próximo do que 

foi o projeto. O que o torna algo concreto para promover saúde mental.  

      Então, após isso tudo, vimos que há pouco material. E que as fontes encontradas 

focam-se nos problemas gerados pelo estresse. Só havia um trabalho de relato de campo 

sobre como promover a saúde e dois artigos sobre o ensino de promoção á saúde 

mental. Sendo assim, torna-se relevante o objetivo desse estudo, que veio para somar 

diante a escassez de material na área. 

 

1.5 Contribuição  

 

      Esta pesquisa contribui para o ensino de graduação em enfermagem, pois ajuda na 

qualidade de vida e saúde mental dos acadêmicos, evitando que eles tenham queda de 

rendimento nos estudos e na qualidade dos seus cuidados aos pacientes. É um trabalho 

que vem para aumentar a escassa lista de trabalhos sobre enfermagem em saúde mental, 

que pode servir de base para a formação de futuros enfermeiros em saúde mental. 
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2. Revisão de literatura 

 

2.1 Conceitos de Saúde e promoção da saúde 

      Na conferência de Alma-Ata na extinta União Soviética, mas precisamente no 

Cazaquistão em 1978, foram sinalizados vários conceitos sobre saúde que 

posteriormente seriam reforçados em uma conferência sobre promoção da saúde em 

Ottawa, Canadá. Nesse encontro, houve algumas novidades como a troca do conceito de 

saúde que era definida como ausência de doença por algo muito mais amplo. 

      Em Alma-Ata, já se clamava que todos os povos deveriam cuidar da saúde dos 

membros a nível individual e coletivo. Aqui no Brasil, isso seria visto com a 

constituição de 1988. 

      Oito anos depois em Ottawa, foi realizada a Primeira Conferência Internacional Em 

Promoção Da Saúde. A mesma veio para reforçar os apontamentos da conferência de 

Alma- Ata. Em Ottawa, foi proposto que saúde é um completo bem estar físico, mental 

e social que são unidos entre si e apenas acontecem mediante os seguintes fatores: 

alimentação, paz, moradia, salário, ambiente salubre, recursos sustentáveis, justiça 

social, equidade e educação. 

      Nesse encontro ficou estabelecido que a saúde é um sinônimo de positividade. E ter 

saúde eleva os recursos sociais e pessoais dos indivíduos, assim bem as capacidades 

físicas das pessoas. Também foi reforçado que a saúde não deveria ser promovida pelo 

setor de saúde de cada país, pois, era necessário viver com saúde para possuir o bem-

estar completo. 

      Como supracitado, a Constituição Federal de 1988 trouxe várias novidades, e muitas 

relacionadas ao setor de saúde. No artigo 196 da referida constituição foi dito o 

seguinte: 

 
     A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido políticas 
sociais, econômicas que visem garantir a redução do risco de doença e outros 
agravos e ao aceso universal e igualitário ás ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. (página 117, 2004) 
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      Podemos ainda citar Czeresnia (2003) que diz que saúde e o ato de adoecer são 

exemplos de como a vida se manifesta. Ocorrendo por caminhos muito singulares e 

subjetivos e seus significados são difíceis de serem expressos por palavras. 

      Segundo a Carta de Ottawa, bem-estar físico, mental e social sejam atingidas, 

necessita-se criar uma rotina de trabalho em que se promova. A promoção da saúde 

consiste não só em oferecer cuidados, mas gerar ambientes saudáveis onde é possível 

viver e trabalhar de forma agradável e satisfatória.  

      O relatório da Oitava Conferência Nacional de Saúde apontava que seria dever do 

Estado colocar as políticas de promoção da saúde como prioridade, e que todos têm o 

direito a saúde. Dessa forma, evitaria que as pessoas, em especial os desvalidos, não 

tivessem assistência à saúde por causa de fatores financeiros.  

      Segundo Czeresnia (2003), a promoção da saúde vai além de um viés técnico e 

normativo. Para essa autora, não basta somente conhecer as doenças e controla-las. É 

necessário construir a capacidade de escolha do sujeito para fortalecer a saúde assim o 

uso sensato do conhecimento levando em consideração as particularidades e 

divergências dos acontecimentos. 

      Para Brzozowski et al ( 2011), a promoção da saúde envolve vários fatores como 

vida, saúde, solidariedade,equidade,democracia, cidadania, desenvolvimento, 

participação entre outros. Fatores que se modificaram ao longo do tempo até chegar o 

que são hoje. Eles explicam que a promoção da saúde tem duas fases. A primeira é uma 

transformação de comportamento para hábitos de vida saudáveis que atinge no máximo 

o ambiente da família. Já a segunda fase inclui mudanças nos determinantes de saúde da 

sociedade como alimentação, trabalho, entre outros. 

      Os mesmos autores reforçam que a promoção da saúde deve ajudar os indivíduos e 

as comunidades a terem independência sobre sua saúde. A importância de manter a 

autonomia dos sujeitos é justificada por Carvalho e Gastaldo (2007): 
     Estratégias aparentemente inocentes como e naturais como a intervenção 
sobre a dieta dos indivíduos objetivando a prevenção e\ou a redução da 
obesidade, podem contribuir para a saúde das pessoas e, paradoxalmente, 
constituir práticas de controle sobre os indivíduos e coletivos. 
 

      Então, após todas essas considerações observamos a importância de estar saudável. 

E atingir esse estado não significa ausência de doenças. Mas, são um conjunto de fatores 

necessários para que a pessoa tenha uma vida de qualidade . E esta deve sempre ser 

promovida.  
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2.2 Conceitos de saúde mental e promoção à saúde mental 
 

      Segundo a Organização Mundial da Saúde (2001), saúde mental é tão importante 

quando saúde física para que os indivíduos e comunidades tenham um total bem - estar. 

E que as perturbações na saúde mental são causadas quando fatores biológicos, sociais e 

psicológicos interagem de uma forma muito complexa. 

      Há de se acrescentar que é impossível dissociar saúde mental da saúde do corpo. 

Saúde mental pode ser definida, segundo SESA (2011) como um equilíbrio entre as 

emoções internalizadas e as situações vividas pelo individuo. É saber lidar com as 

emoções agradáveis e desagradáveis, reconhecendo limites e solicitando ajuda quando 

necessário. 

      A profissão enfermagem é particularmente afetada por situações estressoras. Que 

atingem profissionais e acadêmicos. Com isso, o enfermeiro deve lidar com situações 

imprevisíveis e complexas e que ao mesmo tempo exigem-se cuidados seguros e 

eficientes em um tempo reduzido. Com isso, pode-se levar a problemas de saúde 

causados pela situação estressora. Sem falar na queda de rendimento. 

      Ainda segundo SESA (2011), ter saúde mental necessita-se de agir positivamente 

diante de si mesmo, auto realização, uma resposta emocional que se integre ao 

ambiente, ser autônomo e determinado, perceber a realidade de forma apurada, conhecer 

o ambiente e saber relacionar-se com os outros. Fazer das crises tanto existenciais 

quanto as situacionais, um processo de amadurecimento.  

      A Organização Mundial da Saúde ressalta (2001) que existem 10 passos para 

promover saúde mental. Esses passos estão listados abaixo: 

    * 1 - Proporcionar cuidados em redes de atenção primária: as redes básicas são a 

porta de entrada. Serão nelas que deve ser avaliado se o paciente precisa ou não de 

atenção especializada . 

      * 2- Fornecer as medicações psicotrópicas: Em todas as redes de cuidado, esses 

tipos de medicamentos devem ser fornecidos, pois são muito importantes para o 

tratamento. É importante que eles nunca faltem. 

     * 3 - Fornecer cuidados no seio das comunidades: Evitar internações ao máximo, 

esgotar todos os recursos extra-hospitalares. Quanto mais o paciente puder ser tratado 

fora do ambiente hospitalar, melhor será para ele. Também extinguir instituições como 

presídios para pacientes psiquiátricos. 
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     * 4- Campanhas educativas sobre saúde mental para o grande público: Campanhas 

de sensibilização para que o preconceito seja reduzido. O preconceito muitas vezes é 

uma barreira no tratamento. Explicar as pessoas que as doenças de saúde mental têm um 

tratamento, como elas acontecem e como lidar com os pacientes psiquiátricos. 

     * 5 - Trabalhar de forma que os pacientes, a família e a comunidade sejam 

envolvidos: Quando todos que estão à volta do paciente são incluídos, pode-se planejar 

um tratamento que realmente atenda as necessidades do usuário. E as chances de 

sucesso aumentam. Pois não adianta o paciente ser atendido pelos melhores serviços, ter 

as medicações disponíveis se ele não tem algum suporte que permita ajudá-lo no seu dia 

a dia. 

     * 6 - Cada país deve ter leis e programas específicos para a saúde mental: Serve para 

que sempre haja recursos para a saúde mental. A base das políticas em saúde mental são 

os conhecimentos mais novos e os direitos humanos. E nunca deixando que seguros de 

saúde discriminem pacientes psiquiátricos. Isso também evita que a saúde mental fique 

sem recursos. 

     * 7 - Aumentar o número de profissionais especializados: Importante para um 

melhor atendimento, evitando abusos de medicações e tratamentos mal conduzidos. As 

equipes devem conter médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e terapeutas 

ocupacionais. Devem trabalhar de forma coesa sempre pensando nos cuidados do 

paciente e como integrar esse último a comunidade.  

     * 8 - Gerar vínculos entre a saúde mental e outros setores: Setores variados como 

educação, organizações não-governamentais, previdência social entre outros podem 

ajudar na saúde mental. Deve sempre haver um estímulo para que essas trocas ocorram. 

Todos esses outros serviços servem de apoio para o paciente em seu dia a dia. Alguns 

pacientes podem precisar de aposentadoria precoce, alguns desejam estudar. Existem 

realmente uma gama de serviços de apoio que podemos citar. 

     * 9- Verificar a saúde mental das comunidades: Profissionais de saúde devem usar 

indicadores tais como número de pacientes e qualidade dos cuidados para um melhor 

acompanhamento. Essa monitorização pode ser útil quando acontecer eventos externos 

como catástrofes para avaliar qualidade de vida da população. E também avaliar se os 

programas de saúde mental estão sendo eficientes. Com esse controle, a gestão de 

serviço de saúde local pode planejar corretamente os serviços de acordo com as 

necessidades da população. 
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     * 10- Aumentar o número de pesquisas em saúde mental: São necessárias para uma 

melhor compreensão de como ocorrem as doenças mentais e para desenvolver melhores 

tratamentos. Lembrando que sempre há novos conhecimentos a serem defasados e 

pesquisando evita-se que os saberes fiquem defasados. 

      Desta forma, dadas tais considerações, verifica-se a importância de possuir saúde 

mental, propor estratégias de prevenção e orientar possibilidades de tratamentos no caso 

de adoecimento. Finalizando o presente tópico recorda-se um antigo ditado popular: 

"Mente sã, corpo são". Ou seja, sem saúde mental não há como ser totalmente saudável.  

 

2.3 Enfermagem em Saúde Mental no Brasil e uma breve história 
 

      Agora, faremos um breve relato sobre a história da saúde mental no Brasil. Segundo 

Alessi e Oliveira (2003), os primeiros enfermeiros na área de saúde mental foram uma 

necessidade de organizar o moderno hospício. O primeiro lugar a formar esse tipo de 

enfermeiro em saúde mental foi a escola profissional de enfermeiros e enfermeiras, 

criada no ano de 1890. Que era ligada ao Hospital Nacional de Alienados. O hospício 

era um lugar para disciplinar os chamados de loucos, pessoas indesejáveis dentro das 

comunidades. E os enfermeiros eram coadjuvantes que faziam valer as ordens dos 

disciplinadores, aqueles que possuíam o saber da Psiquiatria. Que por sua vez 

conhecidos como médicos. 

      O ensino de saúde mental foi esquecido por outra escola até a década de 1940. 

Inclusive, esse tipo de escola para enfermeiros em saúde mental usava o modelo francês 

e não o modelo Nightingale. Eram escolas onde seus estudantes eram originários de 

classe mais pobre e viam na enfermagem uma espécie de ascensão social (ALESSI E 

OLIVEIRA, 2003).  

      Barros e Campos (2008) dividem a enfermagem psiquiátrica em seis fases 

(organicista, psicoterápica, social, preventiva, setorial e democrática italiana). A fase 

mais antiga dura até a década de 1950 quando os psicofármacos foram introduzidos e 

começaram as revoluções nos tratamentos. Com o passar do tempo, principalmente após 

as reformas psiquiátricas que se iniciaram na década de 70, o enfermeiro mudou Não 

somente em outros países, mas aqui no Brasil também.  

      Com a nova atenção Psicossocial como: Hospital-Dia, Ambulatório entre outros, 

tornou-se necessário que os enfermeiros repensassem sua prática. Por que os 

profissionais de hoje reconhecem as limitações dos modelos mais antigos, embora ainda 
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incorporem tais modelos em sua prática. E isso poderá ser mudado segundo os mesmos 

autores se:  
    Quanto mais consciente de sua condição pessoal e social, de seu papel de 
trabalhador inserido num contexto social e de cidadão num sistema político, 
mais apto estará para ele instrumentos de trabalho que visem o resgate dessa 
mesma condição de sujeito-cidadão ás pessoas com transtornos mentais. 

 

      Segundo Mendes e de Castro (2005), o enfermeiro psiquiátrico atual tem várias 

atribuições. Podemos citar aqui: 

     * Gerar e manter um ambiente terapêutico: o enfermeiro deve valer-se de todos os 

recursos materiais e humanos para fornecer aos pacientes uma boa assistência. Essa 

deve possuir uma boa acolhida, tem um ambiente bastante compreensivo e com apoio 

ao paciente, atividades que ajudem na reestruturação e inclusão do sujeito nos espaços. 

A equipe e o paciente precisam trabalhar em um bom ambiente terapêutico. Ou seja, 

quando o ambiente físico é seguro e há confiança entre ambas as partes. Isso levará a 

uma melhor condução do caso; 

     * Educar o paciente sobre os fatores que influenciam sua saúde mental e os motivos 

do tratamento. Isso aumentará as chances de adesão ao tratamento; 

     * Ajudar na socialização do sujeito, para que ele possa reintegrar-se a sociedade; 

     * Montar uma equipe que possa favorecer o relacionamento paciente-profissionais. 

Por que se existe pelo menos um membro na equipe com dificuldades de 

relacionamento com pacientes, o trabalho será prejudicado. 

     * Observar a saúde física do paciente, para que agravos desnecessários não 

aconteçam, assim como doenças somáticas não sejam confundidas com doenças 

mentais; 

     * Promover e manter saúde, sabendo intervir nas crises, aconselhar, visitar os 

domicílios, fazer diagnósticos de enfermagem, planejar o cuidado e avaliar a 

assistência; 

     * Gerenciar o setor, para que assistência seja mantida. Um setor organizado permite 

um melhor andamento dos trabalhos de cuidado com o paciente. 

      Aqui no Brasil, houve atualizações sobre como deve ser o cuidado em saúde mental. 

A portaria 3088 \11 do ministério da saúde coloca que o aquilo que foi estabelecido na 

lei de 10216 \02 já não era mais suficiente. Era necessário ampliar os serviços de saúde 

mental para outros espaços como a atenção básica, comunidades terapêuticas entre 
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outros serviços.  E que estes devem sempre dialogar com o Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS), caso ele exista na região.  

      O ministério da saúde também mostra formas de como atender pacientes de saúde 

mental na atenção básica. Segundo o Ministério (2011), para que haja atendimento 

desse tipo de paciente é necessário que haja um processo chamado matriciamento. 

Nessa estratégia, haveria uma equipe de saúde mental para apoiar os atendimentos na 

atenção básica, melhorando a qualidade da assistência. Sendo que os atendimentos 

seriam feitos com essa equipe de saúde mental mais a equipe da unidade básica.  

      Podemos resumir a história da enfermagem em saúde mental em alguns pontos. Foi 

uma enfermagem que começou como hospitalocêntrica, subserviente aos médicos, 

centrado na contenção. E que com a chegada dos novos medicamentos e novas formas 

de cuidar, tornou-se uma enfermagem autônoma, extra-hospitalar e centrada no cuidado 

do paciente e suas relações com o mundo.  

 

2.4 Os acadêmicos de enfermagem 
 
      A graduação em enfermagem tem por objetivo preparar futuros enfermeiros dando-

lhes suporte teórico e experiência nas clínicas adequadas a sua formação 

(MOSCARILOTO, 2009). Infelizmente, é um ensino pautado por muita ansiedade. E, 

não é um fenômeno novo nessa área. Estudos dos anos 70 já apontavam isso. Existem 

muitos fatores que causam estresse e ansiedade nos próprios alunos.  E é o que vamos 

discutir ao longo desse tópico.  

      O ambiente da prática hospitalar por si só já é um fator estressor. Talvez por uma 

distância entre a teoria e a prática. Byrd e Mc Kinney (2012) ressaltam que a baixa auto-

estima dos alunos tende a levá-los a comportamentos de risco que são causados por uma 

série de fatores. 

      Esses comportamentos podem ser o uso de álcool e outras drogas, falta de 

autocuidado, má alimentação e até mesmo suicídio em alguns acadêmicos. Em alguns 

casos, os alunos são adultos com família e trabalho para equilibrar com as atividades 

universitárias.  

      Aliado ao fato que alguns cursos são baseados em modelo biomédico e cobram do 

estudante o saber fazer em detrimento ao saber conhecer e ao saber ser. Existe uma nova 

tendência que em exigir dos alunos não só a técnica, mas a teoria também. Embora, isso 

não seja realidade em muitos lugares ainda.  
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      Isso leva o estagiário a sentir-se nervoso , falando em tom mais alto ou tornando-se 

mudo , gesticulando mais e realizando os procedimentos mais rapidamente. Porque se 

sente muito cobrado como se sua vida dependesse daquilo. 

      Um problema que atinge os estudantes é a falta de qualidade de sono. Muitas vezes 

causados pelo excesso de atividades à noite. Isso leva a sonolência diurna e provável 

redução da atividade diurna (FERNANDÉZ et al 2011 ) . 

      Segundo Brands et al (2009 ), o abuso de substâncias ilícitas tem sido muito alto em 

populações jovens entre 18 e 24 anos, especialmente entre universitários . Um estudo 

feito pelos mesmos autores sobre uso de drogas entre universitários revelou vários 

tópicos. A maioria dos pesquisados eram mulheres desempregadas, são solteiros e 

estudam no curso de medicina. 

      Os autores também apontam que os estudantes frequentemente têm concepções 

erradas sobre o uso de drogas. Quanto à frequência observou-se um alto uso de tabaco. 

Mas, também foi notado uso frequente de álcool, maconha e cocaína. 

      Os supracitados autores acreditam que a presença de traficantes ao redor das 

universidades e ritos de passagem possa influenciar no consumo. Também em alguns 

casos como no caso do uso de álcool, há uma certa recompensa por estar embriagado. 

      Miasso et al (2008) apontam que além do uso de álcool e outra drogas tem crescido 

o uso indiscriminado de benzoazepídicos (tranquilizantes) por estudantes de 

enfermagem. Em virtude do acesso a eles ser mais fácil. 

      Por conta dos estudantes terem mais conhecimento sobre esses medicamentos, eles 

os usam com frequência. Tais fármacos podem levar a uma depressão do sistema 

nervoso central. Mortes por overdose são raras, mas intoxicações são comuns. O 

objetivo desse uso é reduzir o estresse. 

      Também se considera que ansiedade ou estresse reduzem a concentração, a 

capacidade de resolver problemas e a memória do estudante. Que leva a redução do 

aproveitamento acadêmico e aprendizagem. O que pode gerar seguidas reprovações e 

até mesmo abandono dos estudos. 

      Esse quadro pode levar inclusive a erros na prática terapêutica e acarretar danos à 

saúde do paciente. Lembrando que as falhas no cuidado trazem não somente as 

punições, mas também vergonha e falta de crédito para o indivíduo (SANTOS E 

RANDÜZ, 2011). 
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      Outro problema também enfrentando pelos discentes de enfermagem é a depressão. 

Que é uma patologia em que se observa perda de interesse nas atividades cotidianas 

capacidade de sentir prazer de forma reduzida. 

      O individuo posiciona-se como dependente de outros. Ele apresenta fadiga, lentidão, 

concentração reduzida bem como alterações de necessidades fisiológicas e pessimismo 

frequente. E isso pode gerar situações de sentir-se inútil e irritabilidade (FUREGATO et 

al , 2005 ) . 

      Segundo Thurber e Warton (2012), um problema que atinge os alunos que estudam 

longe de suas residências é a saudade de casa. Problema agravado em alunos 

estrangeiros, por causa de barreiras linguísticas, costumes diferentes, racismo, 

dificuldades financeiras, entre outros. Que também podem ser enfrentado por alunos 

que estudam no mesmo país. 

      Os supracitados autores dizem que um preparo psicológico dos alunos para a 

transição, facilidade de comunicar-se com a família e grupos de apoio podem ajudar a 

aliviar os sintomas. Que incluem vários sintomas de depressão e ansiedade. No caso de 

alunos estrangeiros, um apoio que trabalhe de modo a abarcar as duas culturas. 

Estudantes do mesmo país podem ser um bom apoio também. 

      Para combater todos esses quadros, Moscaritolo (2009) aponta três caminhos 

principais: Instrutores auxiliares, preceptores e o uso do humor. O presente estudo atear-

se-á ao uso do humor principalmente. 

      Barboza e Berezin (2007) aponta que a síndrome de Burnout também atinge 

estudantes e não só os profissionais. Essa síndrome ocupacional tem várias 

características que serão explanadas logo abaixo. Mas, antes definiremos o que é 

Síndrome de Burnout segundo essas autoras: 

 

“In English, the term “burnout” means to burn or to destroy by means of fire. It is a 

labor site syndrome that features a chronic occupational stress-response process...” 

 

      As autoras dizem que essa doença possui quatro grupos de sintomas: psicossomático, 

comportamental, emocional e defensivo. Cada um com características próprias. Nos 

sintomas psicossomáticos, existe a presença de tensões musculares, pressão arterial 

elevada, redução do peso, falta de sono e perturbações no trato gastrointestinal. 

      Nos sintomas comportamentais, é observado afastamento dos estudos, um 

comportamento agressivo acontece com mais frequência, dificuldades de 
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relacionamento, uso de drogas e problemas no meio familiar. Nos sintomas emocionais, 

o individuo torna-se menos afetivo, mais irritável, tem dificuldades de se concentrar e 

memorizar as coisas.  

      Já os sintomas defensivos inclui o afastamento da vivência na sociedade, negação 

das emoções e a atenção tornam-se seletivas. Tudo isso é feito para evitar emoções 

negativas. Como experiência pessoal, testemunhei muitas coisas que os autores que li 

descrevem.  

      Pouco tempo para realizar alguns trabalhos, o medo de errar, muitos conteúdos para 

estudar. Vi colegas trabalhando muito para sustentar-se, perdendo aulas e uma noite de 

sono. A Universidade Federal Fluminense, um dos nossos cenários abriga alunos que 

moram em outras cidades. Alguns passam a semana na cidade. Mas, há alunos que são 

de outros estados e só voltam para a casa nas férias ou grandes feriados. Há estudantes 

que enfrentam duas horas para chegar à faculdade. Tempo que aumenta com os 

engarrafamentos. Isso sem falar nos transportes públicos lotados.  

        Muitos deles dividem apartamentos com outros estudantes. Há o desafio da 

convivência com pessoas estranhas, o de pagar as contas, manter o lar arrumado. Por 

conta das despesas, é comum que alunos consigam bolsas na faculdade (iniciação 

científica, extensão, monitoria) apenas pelo dinheiro e não pelo aprender. De modo que, 

alguns estudantes são bolsistas projetos cujas temáticas eles não gostam. Sem falar, que 

também há uma intensa disputa por bolsas entre os alunos. O que prejudica as relações 

sociais entre eles.  

      Depois dessa exposição de vários fatores que levam a diminuição da qualidade de 

vida dos acadêmicos de enfermagem, mostraremos alguns fatores de promoção. 

Citaremos aqui Moscariloto (2009) que diz que a utilização do humor possuiu vários 

benefícios como torna o aprendizado mais agradável e compreensível, fortalecendo 

relações sociais, aumentando autoestima e diminuindo estresse e ansiedade. 

      O humor pode ser utilizado nas mais diversas situações, em grupos pequenos ou 

grande. Porém, o mais importante não é restringi-lo ao contar de piadas, mas ao tornar o 

instrutor mais leve e a rir deles mesmos, levando os alunos a repetirem o mesmo 

comportamento segundo nos fala a autora. 

      Moscaritolo (2009) recorda, também, que o uso de técnicas de meditação e 

relaxamento, como yoga tem sido utilizadas com sucesso para reduzir níveis de 

ansiedade. E podem ser uma boa medida para auxiliar os alunos. 
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      Então, conforme o exposto anteriormente surgiu a necessidade de criar-se iniciativas 

como o projeto que participei onde os estudantes realizassem atividades que não só os 

relaxassem , mas que permitisse um contato com o mundo interior que é muitas vezes 

perdido. O projeto estava de acordo com a Carta de Ottawa, pois ao promover saúde 

mental, objetiva-se melhorar a qualidade de vida. 

      Considera-se qualidade de vida para um acadêmico de enfermagem o conhecimento 

adquirido, as amizades, o fator de estudar em uma universidade pública, o restaurante 

universitário e as bibliotecas. Todos esses fatores corroboram positivamente para a 

qualidade de vida (FELLI et al , 2011)  
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3 Metodologia  

 

3.1 Delineamento do estudo 

 

      O presente estudo foi uma pesquisa descritiva e exploratória. Segundo Marconi e 

Lakatos (2003, p.187) “a pesquisa descritiva consiste na análise as características de 

fatos ou fenômenos, faz avaliação de programas ou isola variáveis principais de um 

estudo”. Ainda segundo os mesmos autores, a pesquisa exploratória formula hipóteses 

ou um problema aproximando o pesquisado do campo. 

 

3.2 Abordagem metodológica 

 

      A abordagem dessa pesquisa foi quantitativa. Segundo Marconi e Lakatos (2003), a 

pesquisa quantitativa é empírica, ela objetiva delinear características de fatos ou 

fenômenos, avaliar programas ou isolar fatores de uma variável. Sendo que ela utiliza 

métodos baseados em precisão e controle estatísticos, buscando dados ou amostras 

sobre um objeto, para formulação de hipóteses. Para isso, baseiam-se em técnicas como 

entrevistas, questionários, entre outros. E também fazem uso de procedimentos de 

amostragem. 

 

3.3 Tipo de estudo  

 

      O estudo foi uma pesquisa de campo. Segundo “Marconi e Lakatos (2003, p186), a 

pesquisa de campo consiste em observar como fatos e fenômenos acontecem, ou 

registrar variáveis consideradas relevantes e analisá-las. 
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 3.4 Aspectos éticos  

 

      Esse estudo foi uma pesquisa de campo. Portanto, deve estar de acordo às normas da 

resolução 466\2012 do Conselho Nacional de Pesquisa (CONEP). Segundo a mesma, 

uma pesquisa deve respeitar a vontade dos pesquisados, tratando-os com dignidade; os 

riscos devem ser mínimos e não causar danos que podem ser prevenidos. 

      Lembrando que deve ter uma razão social e não pode causar ônus para os mais 

vulneráveis. Ressalta-se que esta pesquisa é fruto, resultado da pesquisa de iniciação 

científica da UFF o qual deu prosseguimento e teve aprovação para tal, vide anexo1. 

 

3.5 Cenário 

 

      Os cenários desse estudo foram a Universidade Federal Fluminense (UFF) e 

Universidade Estácio de Sá (UNESA) através do projeto de promoção a saúde mental 

dos discentes de enfermagem do Rio de Janeiro. Ressalta-se que a maioria dos 

encontros presenciais ocorreu na UFF. Mas, no primeiro grupo alguns encontros 

ocorreram na Universidade Estácio de Sá. 

      Na UFF, nosso cenário foi a Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa 

(EEAAC). Ela foi fundada em 18 de Outubro de 1944. Possui curso de graduação e 

licenciatura em enfermagem e vários cursos de pós-graduação como mestrados, 

residência e especialização e doutorado em enfermagem. Localiza-se na Rua Doutor 

Celestino número 74, Centro, no município de Niterói. 

      O nosso segundo cenário foi a faculdade Estácio de Sá unidade Niterói. Fica 

localizado na Rua Luiz Eduardo Gomes, número 134, Centro. Possuí vários cursos de 

graduação, pós-graduação e até mesmo cursos livres, como cursos de idiomas.  Nessa 

universidade, nosso curso foi oferecido a alunos de graduação em Enfermagem. 

 

3.6 Instrumento de coleta de dados  

 

     O instrumento de coleta de dados foi o Questionário de Qualidade De Vida SF-36. 

Segundo Ware (2014), esse questionário tem vários propósitos, é composto de 36 

perguntas, ele tem oito escalas de pontuação que avaliam saúde mental e saúde física. 

Seus registros mais antigos na literatura datam do ano 1988 como um teste e 1990 como 
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uma forma padrão. Em 1996, ele teve atualizações em sua versão para corrigir 

deficiências da versão curta. 

      Trata-se de um instrumento bastante utilizado, por isso passou por vários testes de 

validade segundo o autor supracitado. É um questionário que pode ser auto- aplicado, 

usado pelo entrevistador ou pela internet. 

      O SF -36 foi traduzido e é utilizado em vários países. Seus domínios incluem: auto-

avaliação com a qualidade de vida, satisfação com a própria saúde, físico, psíquico, 

meio ambiente e relações sociais. Trata-se de uma versão reduzida do questionário 

WHOQOL. Que é um questionário de qualidade de vida criado pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS). 

 

3.7 Sujeitos da pesquisa  

 

      Os sujeitos da pesquisa foram acadêmicos de enfermagem que participaram do 

projeto supracitado e permaneceram até o fim de cada grupo. Era necessário preencher o 

termo de consentimento livre e esclarecido (em anexo). Para ser incluído nesse, era 

necessário preencher os dois questionários, no começo e no fim das atividades.  

      Resumindo os sujeitos, eles foram ao total de 22 alunos que estudam na UFF ou na 

UNESA. Em relação ao sexo, observamos o predomínio feminino (95,4%); houve uma 

maior frequência dos alunos entre 18 e 21 anos (73%); os sujeitos inscritos nos três 

primeiros períodos da graduação prevaleceram (82%), bem como os pertencentes à UFF 

(86%). 

      O fato da maioria desses alunos ser adolescentes é preocupante. Segundo o 

Ministério da Saúde (2010), os adolescentes são o grupo mais exposto à violência. E 

também o grupo com a maior fecundidade. É um grupo que muitas vezes necessita 

precisa trabalhar pra sustentar-se e aceita quaisquer tipos de trabalho. O Ministério 

também alerta sobre o número de adolescentes do sexo feminino vítimas de violência 

sexual. Sem falar que a adolescência é uma fase de transição entre a vida protegida para 

a vida adulta responsável. E ainda há o agravante de que esses jovens têm que aprender 

a cuidar de outras vidas. O que por si só exige muita responsabilidade. 
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3.8 Coleta e organização dos dados 

 

      A coleta de dados foi feita no primeiro e último dia do grupo de promoção da saúde 

mental com os participantes do mesmo, de modo a realizar uma comparação do antes e 

depois das intervenções/atividades.  

      Para organização dos dados foi utilizado o teste t para dados pareados. Segundo o 

Barbetta (2012, p 201), esse é um “tipo de teste quando se deseja comparar dois grupos 

de dados e existe uma média dos grupos que desejam se comparar. Ele permite saber se 

o que causou a variação foi algum fator casual.”. 

      Iremos explicar o funcionamento do teste baseado na obra de Barbetta (2012). 

Primeiro é necessário que cada variável da amostra tenha um valor. Aqui no caso serão 

as questões que os alunos responderam. É feito uma média total de cada grupo.  

      Então, realiza-se uma diferença entre os valores de cada amostra.  Essa diferença vai 

gerar um resultado que poderá responder ou não a hipótese que está sendo testada. No 

nosso caso, é a eficiência do projeto. 

      A média dos dados foi feita com o programa Stata 9.0. Mas, lembrando, caso não 

existisse o software, é possível fazer essa média manualmente. Embora, seja um 

trabalho muito árduo.  
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4 Apresentação e discussão dos dados  

 

4.1 Resultados 

      Na apresentação dos resultados, utilizamos para a análise dados coletados o teste t 

student para amostras pareadas. Este teste trabalha com médias e se usa conceitos 

estatísticos para rejeitar ou não uma hipótese nula, ou seja, aquela que geralmente 

afirma que não existe relação entre dois fenômenos medidos. E esta premissa é 

normalmente usada quando a estatística de teste, na verdade, segue uma distribuição 

normal. O intervalo de confiança utilizado foi de 95%. (BARBETTA, 2012). 

 

Domínio  Média antes da 
atividade  
N= 22 (DP¹)  

Média após a 
atividade 
N=22 
(DP) 

Valor 
dep² 

Auto-avaliação com a qualidade 
de vida  
 

2,86 4,45 <0,001 

Satisfação com a própria saúde  
 

3,13 3,59  0,11 

Físico  
 

13, 89  13 , 71  0, 68  

Psíquico  
 

12, 68  17 , 55 <0,001 

Relações sociais 
 

13 , 58  17 , 88  <0,001 

Meio ambiente 
 

12 , 79  14 , 05  <0,001 

Quadro 4 : Resultados do teste t  

 

      Após aplicação do teste, realizamos as diferenças dos valores entre o depois e o 

antes. Observamos que alguns domínios tiveram valores acima de 1: 

     * Auto- avaliação com a qualidade de vida (1,59); 
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     * Psíquico (4,87); 

     * Relações sociais (4,3) e 

     * Meio Ambiente (1,26). 

      Vale frisar que, os domínios Satisfação com a própria saúde (0,46) e Físico (-0,18) 

são considerados irrelevantes por estarem abaixo de um. Na discussão dos dados, vamos 

avaliar a importância desses valores e explicar um pouco sobre cada um dos domínios. 

 

4.2 Discussão dos dados  

 

      Aqui na discussão, pretendemos avaliar e compreender cada um desses resultados 

que foram apresentados no tópico anterior. 

 

4.2.1 Auto -avaliação com a qualidade de vida  

 

      Esse domínio teve um valor positivo, 1.59. Isso pode ser considerado muito 

importante, pois segundo a Organização Mundial de Saúde (1994), qualidade de vida é 

a forma que um indivíduo se vê dentro de sua cultura e sistema de valores. Sendo que 

essa visão é feita com base em objetivos, padrões, expectativas e preocupações. 

      Santos et al (2012 ) nos apontam que existem vários conceitos sobre o que é 

qualidade de vida . Mas, no geral ter uma vida de qualidade é está satisfeito com sua 

vida. Porem pode ser apontado com sinônimo de saúde, felicidade, ter renda, entre 

muitos outros fatores. 

      Para Lima (2004) a qualidade de vida é quando o indivíduo se sente feliz e tem 

sucesso na vida. E que isso envolve quatro áreas diferentes. Que são o campo 

profissional, as relações sociais, os relacionamentos afetivos e a saúde. 

      Por fim, Silqueira (2005) aponta que a qualidade de vida é um reflexo de valores 

individuais e coletivos, assim como saberes e experiências de uma determinada época , 

lugares e contextos diferentes. Sendo que é uma construção feita pela sociedade que 

leva a marca desse grupo.  
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      Nesse tópico, debatemos sobre o significado de qualidade de vida e sua importância 

para a saúde dos alunos. Por essa razão, é importante que esse domínio teve um 

resultado positivo, provando a eficiência do projeto nesse quesito .  

 

4.2.2 Satisfação com a própria saúde 

 

      Esse domínio teve um resultado negativo (0,46), que é bastante preocupante.  Como 

citado anteriormente, a OMS prega que saúde é o conjunto de vários fatores como lazer, 

alimentação, entre outros. Esses fatores juntos gerariam satisfação com a vida e 

felicidade. 

      Ao vermos um resultado aquém do esperado, percebe-se que esses alunos não estão 

satisfeitos com sua saúde. A explicação é que eles, talvez, não tenham acesso a todos os 

fatores que precisam para ter saúde. 

      Uma rotina desgastante, com múltiplos deslocamentos, elevada carga horária, pouco 

tempo para realizar atividades como comer, dormir, desenvolver amizades. São assuntos 

abordados em várias pesquisas. 

      Ao chegarmos a esse ponto, temos duas indagações a serem feitas. Uma é que o 

projeto não é suficiente para ajudar os alunos ficarem felizes com seu estado de saúde. E 

outra é que é difícil contornar a vida estressante dos alunos por ser um contexto que 

raramente muda. Mas, o valor certamente é um indicador de que certos pontos do 

projeto devem ser revistos.  Também considero que o projeto é uma forma de ajudar os 

alunos a buscar melhorias na saúde. E que as atividades realizadas com eles ajudem-nos 

ter uma consciência maior sobre si. Talvez, um futuro estudo qualitativo poderia avaliar 

melhor esse domínio.  

 

   4.2.3 Outros domínios 

 

      Segundo a OMS (organização mundial da saúde), o questionário WHOQOL tem 

oito domínios. Mas, o questionário SF36 tem seis domínios. Dois já foram citados e 

explanados. Os domínios restantes são: Físico, Psíquico, Relações sociais e Meio 

ambiente.  
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4.2.3.1 Domínio físico  

 

      O domínio físico abarca dor, desconforto, energia para as atividades, fadiga, sono e 

repouso. Esse domínio teve um valor muito baixo (0,18). A explicação seria que mesmo 

com atividades relaxantes, o cotidiano dos acadêmicos é tão estressante que o projeto 

por si só não é suficiente para minimizar que fatores estressores interfiram na saúde 

física.  

      Fiedler em sua tese de doutorado (2008) estudou uma qualidade de vida de 

estudantes de medicina. Estes que enfrentam uma realidade parecida com a dos 

estudantes de enfermagem. Esta autora coloca que a falta de sono reduz a capacidade 

dos estudantes reterem informações, concentrar-se e direcionar a atenção visual.  

       Fiedler usou o questionário WHOQOL que abarca essa questão. O SF 36 não incluí 

essa questão. Porém, os alunos responderam ambos os questionários. Mas, só utilizamos 

o SF 36 para esse estudo. Acrescentamos essa questão aqui baseado no trabalho de 

Fernández et al (2010 ) sobre a qualidade de sono dos estudantes de enfermagem que é 

muito prejudicada devido o cotidiano agitado que os alunos possuem .  

      Torna-se preocupante o valor muito baixo desse domínio. Devido às repercussões 

que ele pode ter no cotidiano acadêmico. Talvez, esse domínio tenha tido um baixo 

valor por que os alunos estão mais conscientes sobre sua saúde física. Além da 

reavaliação do projeto, também sugiro um estudo qualitativo para esclarecer melhor o 

tópico.  

 4.2.3.2 Domínio Psíquico  

 

      O domínio psíquico incluí a presença de sentimentos positivos e negativos; pensar , 

aprender, concentrar-se e memorizar; leva em consideração a auto-estima do individuo e 

como sua imagem corporal e aparência .  Teve um valor alto (4 87). Isso significa que 

as atividades do projeto ajudaram os alunos a descobrir a si mesmos. E que também o 

projeto é eficiente para promover saúde física.  

      Ferro (2012) em sua tese diz que a parte psíquica pode ser dividida em auto-estima, 

o significado das tarefas, feedback e desenvolvimento pessoal\profissional .  

     O valor positivo desse domínio mostra que apesar de todas as dificuldades, os alunos 

conseguiram manter auto-estima elevada e sentimentos positivos. E também houve 

melhorias nos processos de aprendizado. 
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4.3.2.3 Domínio relações sociais 

 

      O domínio das relações sociais inclui as relações pessoais e o apoio pessoal. Houve 

uma mudança em 4.3. A maioria dos participantes era bem jovem. Jovens e 

adolescentes costumam ter uma ampla rede de contatos. Algumas atividades do projeto 

eram feitas em pequenos grupos. O projeto em si era feito também para haver uma 

socialização entre os participantes.  

      Um exemplo era a oficina de culinária. Depois que os bolos eram assados, eles eram 

compartilhados com todos. Nas oficinas em que havia desenhos ou colagens, todos 

deveriam aprender a compartilhar o material. Houve uma oficina com improvisação. E 

era feita em grupo.  

      Lembrando sempre que a enfermagem é uma profissão que trabalha em grupo. E 

essas atividades serviram de ajuda para que os alunos treinassem essa habilidade. Como 

por exemplo, dividir tarefas, cumprimento de metas. No caso da oficina de 

improvisação, planejamento do trabalho em grupo.  Pelo valor encontrado, prova-se a 

eficiência das mesmas nesse quesito.  

 

4.2.3.4 Domínio meio ambiente  

 

      O último domínio foi meio ambiente. Esse abarca muitos quesitos, entre eles: 

segurança, física e proteção, recursos financeiros, o ambiente doméstico, ambiente 

externo onde o individuo convive, oportunidade de ganhar mais conhecimentos, 

transporte e lazer. 

      Como vários estudos já citados nesse trabalho apontam, esses fatores que acabamos 

de mencionar têm sido responsáveis pelo estresse e redução da saúde dos alunos. As 

duas universidades do projeto localizam-se em uma grande cidade. Existem gastos com 

transportes, alimentação, o ambiente é poluído e violento. Existem alunos que vem de 

outras cidades, estados. 

      Pelas cargas horárias de atividades serem altas, não há muito tempo para o lazer. No 

caso dos alunos da UNESA, eles têm que pagar a faculdade e muitas vezes trabalhar, 

gerando um tempo maior de atividades extracurriculares. O acesso aos serviços de 

saúde, por conta dessa situação, torna-se difícil.  
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      Contundo, apesar de todos esses fatores, o domínio meio ambiente teve uma 

avaliação positiva em 1,26. Isso significa que o projeto é eficiente para contornar o 

estresse causado pelo cotidiano agitado. 

 

4.3. Fechamento da discussão  

 

      Após essa análise, observamos que quatro dos seis domínios tiveram resultados 

relevantes: Auto-avaliação da qualidade de vida relações sociais, psíquico e meio 

ambiente.  E que se pode concluir que o projeto é sim eficiente e contribuiu para a 

promoção da saúde. Mesmo não abarcando todos os domínios como a satisfação com a 

própria saúde e físico. E são estes que devem ser reavaliados para que o projeto tenha 

uma eficiência maior.  

      Embora, o projeto nunca conseguirá melhorar a saúde mental dos alunos em todos 

os aspectos. Sendo o mais importante que ele instigue nos alunos a importância de 

cuidar não somente da saúde mental, mas da saúde como um todo.  
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Conclusão  
 
      O presente estudo propôs-se a verificar a eficiência do projeto de extensão intitulado 

"Promoção à saúde mental dos estudantes de enfermagem". E analisar como está a 

qualidade de vida e saúde mental dos estudantes ao iniciar e finalizar o projeto e para tal 

foram analisados os questionários SF36 iniciais e finais dos alunos através do software 

Stata9. Usou-se o teste t. Foram feitas médias dos valores finais e iniciais e depois feita 

a diferença entre elas. 

      Dos seis domínios analisados, quatro apontaram resultados positivos.  Foram eles: 

Auto- avaliação com a qualidade de vida, Psíquico, Relações sociais e Meio Ambiente. 

Já os domínios Físico e Satisfação com a própria saúde não apresentaram mudanças 

relevantes. Após essa análise, podemos concluir que o projeto é eficaz. 

      Ainda que não tenha cem por cento de eficácia, por que dois domínios não tiveram 

alterações consistentes, conclui-se que o projeto é eficaz para promoção da saúde 

mental dos alunos. Por essa razão, recomenda-se reavaliar a metodologia do projeto, a 

fim de obter um melhor resultado e encontrar possíveis falhas.  

      Porém, uma limitação do estudo foi a amostra pequena para uma avaliação 

quantitativa mais consistente. Assim, sugere-se já que o projeto encontra-se em 

andamento agregar novos sujeitos de pesquisa dos novos grupos. Talvez, as falhas não 

ocorram somente porque o projeto não seja eficiente, mas, também porque o estilo de 

vida dos alunos seja difícil e outras intervenções precisem ser feitas. O projeto nunca 

vai ser suficiente por ele mesmo. Talvez uma mudança de currículo e uma postura mais 

acolhedora no meio acadêmico possam ajudar os alunos. E também os alunos podem ter 

tido uma maior consciência do seu estado de saúde. Que não é somente o bem-estar 

físico; mas inclui o bem-estar mental e a social juntamente.  

      Mesmo sabendo que viés quantitativo pode não ser o melhor para a temática saúde 

mental, ainda assim ele foi escolhido como resposta a duas provocações. A primeira é a 

exigência de mais trabalhos quantitativos na área de enfermagem . E a segunda mostrar 

que é mostrar que é possível fazer um trabalho quantitativo em um assunto tão subjetivo 
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como a saúde mental. Considero que o projeto respondeu adequadamente as duas 

provocações.  

      Sugere-se divulgação do resultado da pesquisa na escola de enfermagem e um 

diálogo com outros setores também poderia ajudar a reverter este quadro e agregar 

parceiros no projeto de forma a priorizar a melhora da qualidade de vida e saúde mental 

dos alunos não só de enfermagem, mas de outros cursos. 

      Espera-se que esse trabalho sirva para aumentar o número de pesquisas na área de 

promoção a saúde mental que são escassas, e a aperfeiçoar o projeto "Promoção á saúde 

mental dos estudantes de enfermagem Finalizo relatando que mesmo sendo uma 

voluntária do projeto, foi muito bom participar do projeto, porque o envolvimento com 

as atividades era uma forma de esquecer por algumas horas o cotidiano estressante, 

também, eu me sentia realizada em ajudar outras pessoas, e a minha qualidade de vida e 

saúde mental foram promovidas.  
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Anexos  

                                       Aprovação no comitê de ética  

 

Termo de consentimento livre e esclarecido do projeto  
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Questionário de qualidade de vida 
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