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Introdução: Na sociedade moderna o papel das idades são mais fluídos, o início da juventude 

é marcada por transições psíquicas relacionadas às relações sociais, atenção ao próprio corpo, 

descoberta de si, ampliação do campo cognitivo e afirmação da própria identidade. O seu 

término é caracterizado expressivamente pela alteração da situação social, entrando no mundo 

do trabalho de adulto [3]. Nessa fase da vida são encontradas as expectativas referentes ao 

amadurecimento, independência e futuro profissional que são exigidos tanto pela família 

quanto pela sociedade em geral. Dessa forma, os familiares e as pessoas mais próximas ao 

jovem exercem influência sobre o seu futuro, pois é no ambiente familiar, no seu âmago, que 

são criados os sonhos e as expectativas [5]. Nesse contexto, destaca-se o período de 

preparação dos jovens para o ingresso no ensino superior, uma condição geradora de stress, 

que pode tanto interferir no seu desempenho quanto no seu adoecimento [1,2]. Essa temática é 

um agente de produção de questionamentos acerca de ideias e sentimentos que são 

experimentados por esses jovens quando realizam os exames seletivos, demasiadamente 

competitivos [2]. O estresse é uma condição amplamente estudada em diferentes áreas. Os 

Fatores como cobranças em relação à escolha da profissão, aprovação no processo seletivo, 

início do planejamento da carreira, mudanças físicas e psicológicas, assim como as 

expectativas familiares e os seus próprios anseios podem assistir o aparecimento dessa 

condição. Tal alteração se desenvolve conforme uma escala de gravidade, composta pelas 

seguintes fases: alerta, resistência, quase-exaustão e exaustão. A primeira fase é positiva e 

prepara o indivíduo para a ação. A resistência é a manutenção prolongada da primeira fase, ou 

seja, o organismo tenta buscar a homeostasia em face ao aparecimento de novos estímulos 

estressantes. Nesta fase há queda acentuada da produtividade e o organismo fica vulnerável a 

vírus e bactérias. Já na quase-exaustão, há o aparecimento de doenças, a tensão excede o 

limite do contornável e a resistência física e emocional começam a cair. Caso não haja 

nenhuma intervenção nessa fase, inicia-se a de exaustão (fase negativa do estresse) 

caracterizada por um grande desequilíbrio e uma propensão ao surgimento de doenças graves 

[1]. Os sinais e sintomas dessa condição são baseadas em todas as alterações fisiopatológicas 

que surgem em um organismo estressado, sendo as mais frequentes, em relação ao Sistema 

Nervoso Central e psiquismo, o cansaço físico e mental, nervosismo, irritabilidade, ansiedade, 

insônia, dificuldade de concentração, falha de memória, tristeza, indecisão, sentimento de 

solidão, raiva, emotividade, choro fácil, pesadelo, depressão, isolamento, pânico. Pode 

também ser manifestado alterações comportamentais e de hábitos como alcoolismo, consumo 

de drogas ilícitas, uso de calmantes e ansiolíticos, comportamento autodestrutivo ou 

robotizado [2]. Objetivos: Relatar a experiência obtida por membros <trecho omitido para 

avaliação cega> durante a escuta realizada com pré-vestibulandos em relação à qualidade da 
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saúde mental. Descrição da Experiência: Durante o período relacionado ao Setembro 

Amarelo, que tem o intuito de realizar campanhas de conscientização prevenção ao suicídio, 

foi realizada a ação em uma escola particular de Belém para a promoção de uma escuta 

qualificada e aberta entre os alunos do ensino médio da escola, sendo em conjunto com 

acadêmicos matriculados nos cursos de Psicologia e Medicina, tendo o apoio da Psicóloga 

Escolar que desenvolve ações na instituição de ensino, para a observação e identificação de 

alunos em possível demanda com sofrimento psíquico. Além de informar aos alunos 

participantes sobre a importância de discussão sobre saúde mental. O procedimento de escuta 

foi realizado na seguinte configuração: duas duplas compostas por um aluno de medicina e 

um de psiquiatra e uma só com um aluno de medicina. Ao todo, foram ouvidos 8 estudantes, 

sendo que 3 com faixa etária entre 16 e 17 anos, estavam na fase de preparação do vestibular. 

As queixas desse grupo ouvidas durante a execução foram associadas à ansiedade pré-prova e 

ao medo de não alcançaram um desempenho satisfatório para o ingresso no curso desejado. 

Dentre um dos aspectos que ficou evidente durante a escuta foi da importância da participação 

e do diálogo familiar na construção dos objetivos visados pelos pré-vestibulandos e dos 

impactos que a sua ausência causa. Dentre uma das estudantes ouvidas, por exemplo, sua 

principal queixa era a de que suas dificuldades acadêmicas eram um encargo para a família, 

assim como a sua indecisão em relação a qual futuro seguir causava tristeza no seu núcleo 

familiar. Isso gera nela um sentimento de profunda tristeza, crises espontâneas de choro, raiva 

e ansiedade. Contudo, ao ser questionada sobre o diálogo com os pais, a jovem relatou que 

quase não conversava com eles e que faziam poucas atividades em grupo de lazer. Outro 

aluno ouvido relatou que sentia uma pressão tanto dos pais quanto da irmã para que ele 

conseguisse ingressar no ensino superior pela primeira vez, essa exigência o afeta e 

desencadeia estresse e ansiedade. Em relação ao seu núcleo familiar, quase não conversava 

com os pais, tinha divergências ideológicas com o pai e era mais sentimentalmente da irmã; 

contudo, relatou problemas de envolvimento emocional com as pessoas próximas. O último 

pré-vestibulando relatou preocupações parecidas com os outros dois; a ansiedade em relação à 

prova e o medo de ter que fazer novamente o preparatório para o pré-vestibular. Outro ponto 

também citado por ele foi uma decepção amorosa que não tinha conseguido superar, 

causando-lhe frustrações. Resultados: Constatou-se que as principais queixas dos alunos 

acerca de sintomas ansiosos ou de alteração do humor eram de origem multifatorial, sendo os 

principais fatores desencadeantes: a relação familiar, o estado de insegurança do acadêmico, a 

necessidade de realizar cursos pré-vestibulares e não ter uma ideia concreta de qual curso 

seguir ou como proceder, caso não obtenha êxito na seleção para o curso desejado. 

Demonstrando um ambiente estressor, em âmbito acadêmico e familiar, segundo a escuta dos 

jovens entrevistados. Conclusão: Os fatores ambientais estressores representam grande 

porcentagem no desenvolvimento de transtornos de humor e transtornos ansiosos, sendo que, 

associado com o ambiente competitivo acadêmico e falta de compreensão familiar, 

demandam do jovem sucesso e bom rendimento, enquanto a saúde mental é deposta como 

secundária. Mesmo quando a escola oferece serviços de apoio ao aluno, muitos têm receio ou 

não se identificam com a proposta do serviço. Diante desses fatores, é proeminente tornar a 

temática da saúde mental mais difundida nas escolas, orientar caminhos para os que não 

obtiveram êxito no ingresso ao curso almejado e treinar nos pré-vestibulandos a resiliência, 

capacidade de absorver impactos negativos e retornar ao estado emocional normal. 

 

Descritores: Saúde mental, Jovens, Pré-vestibulandos. 
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