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INTRODUÇÃO RESULTADOS E DISCUSSÃO

OBJETIVOS

REFERÊNCIAS

Em 2019, a população foi surpreendida por uma

pandemia global causada pelo vírus do COVID-19,

ocasionando mudanças no dia-a-dia, principalmente

dos adolescentes, que tiveram que se adaptar a um

novo ambiente, causando problemas à saúde mental.

A adolescência é uma fase de descobertas, com

isso, os jovens possuem uma alteração no humor

devido à exigência da responsabilidade e da vida

social, assim causando problemas de saúde mental.

Com a pandemia, os casos se agravaram, pois a

quarentena veio a requerer mais dos adolescentes,

afetando seu psicológico e seu convívio social,

restringido à família.

Geral: Expor os problemas de saúde mental desenvolvidos

pelos adolescentes no momento pandêmico, intensificados

pelo isolamento social, apresentando a visão dos jovens, sua

famílias, bem como de especialistas, sobre a decadência na

estabilidade emocional e os consequentes danos em todos

os envolvidos.

Específicos:

- Mostrar a perspectiva dos médicos e especialistas sobre a

saúde mental dos adolescentes na pandemia da COVID-19

- Destacar a visão dos adolescentes que sofrem

complicações com a saúde mental, bem como a de seus

parentes, amigos e responsáveis no período pandêmico.
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De acordo com a UNICEF (2020), um cada sete adolescentes

com a idade entre 10 e 19 anos convive com alguém com

transtorno mental diagnosticado. Foi constado que o governo

reservou apenas 2% dos orçamentos para financiar a saúde mental

no mundo.

Segundo a UNICEF, juntamente com Gallup (2020), mostram

uma pesquisa com crianças e adultos de 21 países, e, cerca de um

em cada cinco jovens em torno de 15 a 24 anos disseram, em uma

entrevista, que se sentem deprimidos frequentemente.

Há um grande número de adolescentes que possuem distúrbios

mentais, e esses aumentaram devido ao isolamento social causado

pela pandemia. O fato preocupante é que muitas pessoas não dão

relevância ao assunto, assim deixando muitos sinais passarem em

branco.

MATERIAL E MÉTODOS

O projeto foi realizado em Bento Gonçalves no Colégio Scalabriniano

Nossa Senhora Medianeira, em grupo foi escolhido o assunto por interesse

de todos e depois discutido como iria proceder o trabalho. Com a ajuda de

todos, foram elaboradas pesquisas científicas para atingir os objetivos e

fundamentar os textos, em aulas e por e-mails foram aceitas sugestões e

feito correções, usando o auxílio do computador. No pôster científico foi

criado um gráfico e adicionado a ele, junto com informações transcritas e

outras adicionadas. O produto de pesquisa escolhido foi a criação de um

vídeo, onde cada integrante do grupo explicou, com linguagem clara e de

fácil compreensão, um resumo do projeto, assim finalizando-o.

CONCLUSÃO

Concluímos que grande parte dos adolescentes

desenvolveram, durante a pandemia, problemas de

ansiedade e depressão. Isso ocorreu pela nova

adaptação ao ambiente pandêmico, exigindo mais

responsabilidades. Assim, é de extrema importância

que os responsáveis dos adolescentes sempre

mantenham contato com eles, conversando e os

auxiliando, por que, infelizmente, não são muitas as

pessoas que dão relevância a este assunto.

Apoio:

Figura 1. O cérebro de uma pessoa representado por

engrenagens.

Figura 2.  Pessoa com pensamentos confusos.

Figura 5. Menina chorando. Figura 4. Vírus da Covid-19.Figura 3. Pessoa recebendo medicação.

Figura 6. Gráfico com porcentagem de jovens de 15 a 24

anos com depressão não diagnosticada.

Figura 7. Gráfico com porcentagem de adolescentes de 10

a 19 anos que sofrem de transtornos mentais

diagnosticados.
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