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INTRODUÇÃO
a. prática de atividade física como auxílio para
O elevado índice de suicídio e tentativas de suicídio
resolução de problemas;
em estudantes universitários descrito pela mídia nos
b. dificuldades ou barreiras relacionadas à busca
últimos anos evidencia as necessidades de
por assistência em saúde mental;
estratégias de promoção de saúde mental neste
c. fatores de proteção à saúde mental e
grupo. O transtorno mental é tratável e o suicídio
d. treinamento aos estudantes.
pode ser prevenido. O contexto social tem efeitos
Avaliação de Processo - Reavaliação da estratégia
importantes na saúde física e mental do ser humano.
de implementação da ação educativa: reunião com a
Os determinantes sociais da saúde mental são em PRAE, discussão com professores e alunos, conversa
grande parte os mesmos relacionados a outras com outros centros universitários (USP, Faculdade
doenças crônicas, e a sua compreensão nos propõe Santa Marcelina). Como resultado deste processo de
possibilidades de intervenções para além do avaliação, optamos pela readequação do projeto que
indivíduo, tanto na prevenção como no tratamento significou redesenhar a ação educativa:
dos transtornos mentais.
Plataforma #NãoÉNormal - trata-se de um projeto
O projeto "#Não É Normal: Promoção à Saúde Mental de plataforma digital em parceria com outros centros
no Campus" nasceu como resposta ao movimento universitários com o objetivo de desenvolver
dos estudantes da UNIFESP em 2017. Durante o ano material pedagógico com foco na promoção da
de 2018 desenvolvemos pelo projeto A Cor da Rua saúde mental dos estudantes univeristários. O
uma formação em Saúde Mental Comunitária para conteúdo da plataforma está sendo elaborado de
movimentos de luta por moradia, em 2019 o atual forma participativa com estudantes, professores da
projeto BIG propôs a multiplicação desta ação com o
EPE e trabalhadores da rede SUS que atuam no
objetivo de
promoção à saúde mental dos projeto A Cor da Rua.
estudantes.
CONSIDERAÇÕES
DESENVOLVIMENTO
A assistência à saúde mental do estudantes
O lançamento do projeto ocorreu em uma Roda de universitário tem sido um desafio aos familiares,
Conversa intitulada #NãoÉNormal, seguida de ampla profissionais e instituições de ensino. Casos graves
divulgação da proposta para os alunos do Campus vem aumentando com o passar dos anos, o que
São Paulo.
reforça a necessidade de buscarmos novas
Inicialmente estruturamos atividades de educação ferramentas que possam auxiliar na prevenção à
em saúde mediada por pares. =
saúde mental neste contexto. A criação da
1º encontro - Estavam presentes 7 alunos(1 da plataforma digital #NãoÉNormal é resultado do
primeira série, 1 da segunda série, 3 da terceira série projeto BIG e pretende ser uma alternativa para
e 2 da quarta série - monitoras), doutoranda e responder a este problema.
professora supervisora. Foi realizada a construção
participativa do conteúdo das ações de saúde
mental, resultando nos seguintes temas prioritários,
levantados pelos alunos
- Conceitos Gerais sobre Saúde Mental, Transtornos
de Personalidade, Transtornos Graves/Severos,
Ansiedade, Depressão, Suicídio, Rede de Apoio,
Função do Enfermeiro, Tratamento, Violência,
Agressividade,
Bullying,
Preconceito,
Racismo,
Stress, Promoção à Saúde, Drogas lítcitas e ilícitas*,
Luto, Morte, Notícias Ruins.
2º encontro - Embora tivéssemos ampliado a
divulgação e a receptividade dos convites tenha sido
positiva por parte dos alunos, estavam presentes
apenas 2 alunas-monitoras, 1 aluna do primeiro ano
e a professora supervisora.
AGRADECIMENTOS
3º Encontro - Grupo reflexivo com foco na baixa
À PROEC, que nos apoiou, desde 2016, com bolsa
adesão dos estudantes. A partir deste encontro através do projeto de extensão A Cor da Rua
ampliamos a revisão bibliográfica sobre saúde possibilitando a permanência das estudantes
mental dos estudantes universitários tendo como participantes deste projeto.
objetivo identificar estratégias de promoção de
À PRAE, que nos apoiou com a bolsa BIG para
saúde
mental
implementadas
no
contexto execução deste projeto e esteve aberta para o
universitário e seus resultados. Evidenciando os diálogo de avaliação do processo e as mudanças
seguintes tópicos:
necessárias para sua continuidade.

