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OBJETIVOS  

REFERÊNCIAS 

 A saúde mental está diretamente relacionada a 

maneira que uma pessoa é capaz de usar suas 

habilidades, lidar com o estresse, ser produtivo e 

contribuir com a sociedade. As doenças mentais mais 

comuns na atualidade são a depressão e ansiedade, 

elas muitas vezes se manifestam em conjunto no ser 

humano. A depressão se caracteriza por uma tristeza 

profunda, e seus sintomas podem ser de intensidade 

leve, moderava ou grave. A ansiedade é um estado 

emocional e é caracterizada por sentimentos de 

tensão, pensamentos ruins, preocupações, 

nervosismo, entre outros. 

   Realizar uma pesquisa com os alunos do colégio 

Medianeira se eles desenvolveram sintomas de 

depressão e ansiedade durante a pandemia do 

covid-19.   

     

  

      

           

Foi realizada uma entrevista com os alunos do 

Colégio Scalabriniano Nossa Senhora Medianeira onde 

participaram cerca de 80 alunos do 5° ao 9° ano. 

Foram feitas as seguintes perguntas:  

a) Alguém desenvolveu depressão ou ansiedade 

durante a pandemia?  

94,28 % dos entrevistados responderam sim. 

b) Achou difícil se acalmar? 

100% responderam sim. 

c) Teve dificuldade para respirar? 

78,57%responderam sim. 

d) Começou a tremer ou algo do tipo? 

  42,85% responderam sim  

 Abaixo segue o gráfico que apresenta os 

resultados em porcentagem: 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica acerca das 

características de cada uma das doenças, após isso 

foram compilados os dados encontrados e então feito 

o trabalho escrito. A partir disso foi elaborado um vídeo 

explicativo sobre o tema, além da realização de uma 

pesquisa com alunos de 5 a 9 ano do ensino 

fundamental.  

 

CONCLUSÃO 
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Figura 1. Ansiedade e depressão (Fonte: Superinteressante, 2017).  

 

 Com esse gráfico chegamos a conclusão que com a 

pandemia os casos de depressão aumentaram entre as 

crianças e adolescentes. 
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