
Cartilha de apoio 
para saúde mental 

dos estudantes

Cartilha de 
apoio para 

saúde mental 
dos estudantes

U
n

iv
er

si
d

a
d

e 
F

ed
er

a
l d

a
 F

ro
n

te
ir

a
 S

u
l Versão 2022/01



Nunca se falou tanto sobre saúde mental e transtornos mentais como nos
últimos anos, sendo que essa alta está diretamente ligada com o aumento nonúmero 
de casos relacionados a doenças do tipo. As causas que influenciam nocrescimento 
desses números são as mais diversas, sendo que, em determinadoscasos, trata-se 
de uma junção de fatores responsáveis por ocasionar odesenvolvimento ou 
agravamento desses quadros.


De acordo com os resultados apresentados na 5ª Pesquisa Nacional de Perfil
Socioeconômico e Cultural dos (as) Graduandos (as) das IFES, 83,5% dosestudantes 
universitários relataram problemas emocionais, ou no campo da saúdemental, que 
interferem no seu desempenho acadêmico, enquanto 63,6% destesindicaram sentir 
ansiedade, 32,7% referiram alterações no sono ou insônia e 45,6%relataram desânimo 
ou desmotivação.


Diante desses números, faz-se ainda mais URGENTE a necessidade de 
atribuiruma maior atenção para o assunto, tendo em vista que a saúde mental é 
importante,pois interfere diretamente no dia a dia das pessoas, e neste caso, dos 
estudantes. Mas antes de prosseguirmos, precisamos entender primeiramente o que 
são,e quais são os principais transtornos mentais que acometem os estudantes.
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De acordo com a Organização Pan-Americana da 
Saúde (OPAS) existemdiferentes transtornos mentais, 
cada um com características distintas. Elescomumente 
caracterizam-se por apresentarem percepções,emoções,
comportamentos e combinações de pensamentos 
anormais, que podem prejudicaras relações com outras 
pessoas.


Em relação aos estudantes universitários, os 
transtornos mais comumenterelatados são os 
transtornos de ansiedade e de humor, em especial os de 
humordeprimido, como é o caso da depressão.

Quais os principais transtornos mentais 
que acometem os estudantes?

Os sintomas descritos acima podem estar associados ou não, porém jamaisdevem ser ignorados.
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Todas as doenças citadas devem ser diagnosticadas por um profissional daárea, que pode 
ser tanto um psicólogo como um psiquiatra. Entre os principaissinais e sintomas presentes nas 
pessoas que sofrem com esses transtornos, estão:

Quais os principais sintomas desses transtornos?

medo angústia  inquietação e 
irritabilidade

alterações do 
sono

tristeza

baixa 
Autoestima

dores ou espasmos 
musculares

choro

pensamentos 
acelerados

dor torácica

pensamentos de 
morte

dificuldade de 
concentração

palpitações

mudança de 
apetite

Problemas 
gastrointestinais

preocupação
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Quanto aos fatores responsáveis por desenvolver ou piorar esses quadros,cada pessoa passa 
por diferentes situações e experiências ao longo da vida, e, porisso, um caso será distinto de outro, 
mas de modo geral, as principais razõesidentificadas no grupo em questão estão relacionadas à 
condição de estar sobpressão.


Essa sensação de estar constantemente sob pressão geralmente ocorre nodecorrer da 
graduação. Contudo, também pode surgir na vida do estudante antes mesmo de ingressar na 
universidade, seja enquanto se prepara para o vestibular ouenquanto aguarda a tão sonhada 
aprovação, podendo perdurar até "depois daformatura", quando é chegado o momento de ter que 
decidir qual será o próximopasso, e imaginar o que o aguarda "do lado de fora da universidade".

Quais são os principais fatores responsáveis 
por desencadear ou agravaresses transtornos 
nos estudantes ao longo da graduação?
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Mesmo em pleno século 21, o preconceito e a desinformação acerca dessasquestões ainda é 
grande, o que resulta em uma série de consequências negativaspara quem precisa de ajuda. As 
pessoas que estão passando por esses transtornossentem, principalmente, vergonha ou receio, 
seja por medo de serem excluídas ouignoradas, ou até mesmo de terem seus sintomas 
menosprezados. Ocorre que essepreconceito não parte somente de pessoas distantes, mas 
também de amigos efamiliares, fazendo quem está doente sentir-se ainda mais desamparado e
incompreendido.


Apesar da imensa gama de conteúdos que são frequentemente apresentadosna televisão e 
nas redes sociais, ainda restam dúvidas sobre onde, como e quandobuscar ajuda, considerando 
que nem sempre as alternativas apresentadas parasolucionar o problema parecem confiáveis e 
adequadas. Por conta desse e deoutros fatores, muitas pessoas passam a vida sem procurar 
atendimento psicológico com um profissional da área, fazendo com que nunca recebam um
diagnóstico preciso, nem o tratamento adequado.

Em pleno século 21 ainda existe preconceito e 
desinformação
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Quando a pessoa reconhece que tem um problema e busca ajuda, o primeiropasso foi dado, e ela terá 
a oportunidade de passar por um tratamento apropriadopara o seu caso, sendo que quanto antes esse 
tratamento for iniciado, mais rápidopoderão ser observados os resultados e melhorias na vida da pessoa. 
Em todo caso,nunca é tarde para tomar essa atitude, pois sempre é tempo de sentir-se melhorconsigo 
mesmo, e há muitos profissionais capacitados e dispostos a ajudar!

Reconhecer que precisa de 
ajuda é o primeiro passo

Uma ótima alternativa para buscar ajuda são os centros de atendimento, quetem a finalidade 
de auxiliar e orientar as pessoas que estão passando por esse tipode situação. Um exemplo é o 
Centro de Valorização da Vida (CVV), que ofereceapoio emocional e prevenção ao suicídio, 
realizando atendimento voluntário egratuito para todas as pessoas que querem e precisam 
conversar. Esse atendimento ocorre sob total sigilo, 24 horas por dia, através do número 188, 
entrando emcontato por e-mail, ou conversando no chat do próprio site, que é:https://
www.cvv.org.br/chat/.Também são oferecidos atendimentos presenciais emdiferentes postos de 
atendimento espalhados pelo país, e que podem serconsultados no site do CVV.


Outra alternativa para buscar atendimento são os Centros de AtençãoPsicossocial (CAPS), que 
são unidades especializadas em saúde mental, paratratamento e reinserção social de pessoas com 
transtorno mental grave epersistente. Essas unidades oferecem um atendimento interdisciplinar, 
por meio deuma equipe multiprofissional composta por médicos, assistentes sociais,psicólogos, 
psiquiatras, entre outros especialistas.


Atualmente também existem algumas opções de aplicativos que foramdesenvolvidos para 
auxiliar de diferentes formas, como, por exemplo, o ViBe Saúde,que é um aplicativo que 
disponibiliza atendimento com profissionais de diversasespecialidades da saúde, sendo que as 3 
primeiras consultas são totalmentegratuitas.


Outro aplicativo, que pode ajudar no controle das crises de pânico e ansiedade no momento em 
que elas ocorrem, é o app Rootd, que através de umprocesso guiado, promete alívio imediato, além 
de trabalhar o controle das crises alongo prazo através de lições, ferramentas e exercícios.


Contudo, é importante reforçar que para receber um diagnóstico preciso e asdevidas 
orientações, o mais indicado é procurar ajuda de um profissionalespecializado, uma vez que 
apenas este poderá avaliar e instruir da melhor maneirapossível, conforme requer cada caso, e 
de acordo com as individualidades de cadapessoa.

Onde posso encontrar ajuda?
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A UFFS possui, em cada um dos seus campi, um Setor de Assuntos Estudantis (SAE), que é 
responsável por oferecer apoio, acolhimento e suporte em relação às demandas socioeconômicas e 
psicopedagógicas dos estudantes. Dentre os serviços disponibilizados, o SAE oferece atendimentos 
psicossociais e pedagógicos, de modo que qualquer estudante da Universidade pode buscar 
orientação e apoio psicológico, pedagógico ou social, sempre que estiver precisando. Para isso, 
basta se dirigir ao SAE de seu respectivo campus e agendar um horário.

E para obter mais informações, basta acessar o site da UFFS, clicar em Estudante, e, na opção 
“Setores de Assistência Estudantil nos campi”, selecionar o campus de origem.

O agendamento também pode ser feito diretamente através dos e-mails dos psicólogos dos SAE's:

Campus Cerro Largo: elenicescheid@uffs.edu.br


Campus Chapecó: amanda.silva@uffs.edu.br


Campus Erechim: liege.silveira@uffs.edu.br


Campus Laranjeiras do Sul: everton.vieira@uffs.edu.br


Campus Realeza: cleiton.carnin@uffs.edu.br

A universidade não deve ser vista como um fardo, ou sinônimo de sofrimento na vida do 
estudante, pois trata-se de um local no qual os universitários permanecem durante alguns anos, 
adquirindo conhecimentos, vivenciando experiências e obtendo formação profissional e 
pessoal.Portanto, embora a rotina de estudos possa parecer desgastante, não restando muito tempo 
para o lazer, também é importante reservar alguns momentos para conversar com os amigos, 
realizar atividade física, ou praticar algum outro hobby que o faça se sentir bem, tendo em vista que 
adotar hábitos saudáveis faz parte do processo de cuidado com a sua saúde mental.


A organização e o planejamento também estão associados com a prevenção do estresse e da 
ansiedade, sendo assim, é fundamental definir horários para realização das atividades, dormir bem, e 
não deixar que os trabalhos se acumulem.Para mais dicas sobre organização nos estudos, você 
pode conferir a cartilha “Dicas Para um Melhor Aproveitamento das Aulas em Formato Remoto”, que 
está disponível em: https://practice.uffs.cc/recursos/.


A importância da universidade e dos bons hábitos
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Todas as orientações e informações que foram apresentadas nesta cartilha tem como principal objetivo 
auxiliar e oferecer apoio para quem está passando por situações parecidas, ou que se identificou com 
as situações descritas. O PRACTICE e o SAE entendem que mediante tantos acontecimentos atípicos, 
mudanças, e adaptações, não é fácil assimilar tudo de uma só vez. Mas ainda que seja difícil lidar com 
tudo isso, acredite, você não está sozinho, pois haverá sempre alguém disposto a ouvi-lo, acolhê-lo e 
orientá-lo quando precisar.


6

mailto:elenicescheid@uffs.edu.br
mailto:amanda.silva@uffs.edu.br
mailto:liege.silveira@uffs.edu.br
mailto:everton.vieira@uffs.edu.br
mailto:cleiton.carnin@uffs.edu.b
https://practice.uffs.cc/recursos/


Quando recebem atenção e os devidos cuidados, sua mente e 
seu corpo agradecem. Além do mais, cuidar da saúde e estar 

bem consigo mesmo não tem preço. Por isso é muito importante 
estar sempre atento aos sinais que o corpo dá quando não está 

tudo bem, e também compreender que todos estão sujeitos a 
passar por situações semelhantes, a diferença está na forma 

como cada um irá lidar com essas questões. Nenhum problema, 
dificuldade ou obstáculo é tão grande que dure para sempre. 

Tudo vai ficar bem.
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