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Saúde Mental dos Jovens 

 

Em dezembro de 2021, o Cirurgiã o Gerãl dos Estãdos Unidos, Vivek Murthy, emitiu um 
pãrecer destãcãndo ã necessidãde urgente de ãbordãr ã crise de sãu de mentãl dos jovens do 
pãí s. O pãrecer descreve os impãctos sem precedentes dã pãndemiã nã sãu de mentãl dos 
jovens e fãmí liãs dã Ame ricã, bem como os desãfios ã  sãu de mentãl que existiãm muito ãntes 
dã pãndemiã. Nestã ediçã o do The Educãtor, exãminãremos mãis de perto ã sãu de mentãl dos 
jovens e compãrtilhãremos ãlgumãs dãs recomendãço es do Cirurgiã o Gerãl. Em seu pãrecer, 
ele fornece diversãs recomendãço es pãrã ãbordãr esse ãssunto e como todos no s podemos 
ãjudãr. 

O Que os Dados Nos Dizem 

A Pesquisã de Sãu de Escolãr de CT e  umã pesquisã escolãr reãlizãdã ã cãdã 2 ãnos nãs se ries 9-12 em sãlãs 
de ãulã escolhidãs ãleãtoriãmente. Em 2019, cercã de 70% dos ãlunos relãtãrãm que suã sãu de mentãl nã o 
erã boã. Ao longo do tempo, temos visto um ãumento nã porcentãgem de ãlunos que relãtãrãm sentir-se 
tristes ou sem esperãnçã. 
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Abãixo estã o os dãdos de 2019 de 7 escolãs em Western CT.* 
19,9% dos ãlunos relãtãrãm sentir-se tristes ou deprimidos ã 
mãior pãrte ou o tempo todo no u ltimo me s. As ãlunãs do sexo 
feminino relãtãrãm tãxãs mãis ãltãs do que os ãlunos do sexo 
mãsculino, e os estudãntes dã 12ª se rie relãtãrãm ãs tãxãs mãis 
ãltãs. 

Fatores que Podem Moldar 
a Saúde Mental dos Jovens:**  

Idãde, rãçã, etniã, ge nero, orientãçã o sexuãl 
Hãbilidãdes pãrã enfrentãr problemãs 

Relãcionãmento com os pãis e cuidãdores 
Sãu de mentãl dã fãmí liã 
Estãbilidãde finãnceirã 

Trãumã 
Relãcionãmentos com os Colegãs 

Ambiente Escolãr 
Segurãnçã do bãirro 
Assiste nciã Me dicã 

Desiguãldãdes sociãis e econo micãs 
Mí diã e tecnologiã 

 
*Pesquisa de Atitudes e Comportamentos do Search Institute 

**Determinantes do Desenvolvimento da Saúde do Adolescente: Um Modelo Ecológico, da OMS 

https://www.hhs.gov/about/news/2021/12/07/us-surgeon-general-issues-advisory-on-youth-mental-health-crisis-further-exposed-by-covid-19-pandemic.html
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O Que os Familiares e Cuidadores Podem Fazer Para Melhorar a Saúde Mental dos Jovens 
 

Seja o melhor modelo que você pode ser, cuidando de sua própria saúde mental e física 

• fãçã pãusãs, durmã o suficiente, exercite-se e ãlimente-se corretãmente, e mãntenhã-se conectãdo ã  fãmí liã 
e ãmigos 
Ajude as crianças a desenvolver relacionamentos fortes, seguros e estáveis com você e outros adultos 
de confiança 

• pãsse tempo com seus filhos, mostre-lhes ãmor e ãceitãçã o e os ouçã 
Incentive atividades relacionadas à saúde entre seus filhos e colegas 

• proporcione oportunidãdes pãrã ãtividãdes lu dicãs e estruturãdãs, como 
esportes e mu sicã 
Faça o seu melhor para oferecer um lar acolhedor, seguro e estável 
• mãntenhã umã progrãmãçã o diã riã previsí vel pãrã ã horã de jãntãr e pãrã ã 
horã de dormir 
Converse com seus filhos sobre os riscos do álcool e de outras drogas 

• quãnto mãis cedo umã criãnçã começã ã usãr substã nciãs, mãiores sã o suãs 
chãnces de desenvolver um problemã 
Assegure consultas regulares com seu médico 

• eles podem fornecer conselhos sobre como prevenir problemãs e podem exãminãr, diãgnosticãr e trãtãr 
doençãs mentãis 
Fique atento aos sinais de alerta que indiquem angústia/sofrimento e procure ajuda quando 
necessário. Não há problema em pedir ajuda 

• irritãbilidãde, rãivã, desãpego, mudãnçãs nã ãpãre nciã, nos hã bitos ãlimentãres ou do sono podem ser 
sinãis 
 

 

Suporte de Intervenção 
em Situações de Crise 
Prevenção ao Suicídio 
Lifeline 1-800-273-TALK 

(8255)  
Crisis Text Line - envie 

CT para 741-741 

CT 211 para se conectar 
ao suporte móvel em 

situações de crise 
 

Recursos para 
Famílias: (links) 

healthychildren.org 
dicas para pais da 

Academia Americana de 
Pediatria 

Child Mind Institute 
um centro de recursos de 

saúde mental para a família 

Gizmo's Pawesome 
Guide to Mental Health 
(Guia de Saúde Mental)  
um programa com base em 

evidências do Conselho 
Consultivo de Suicídios de 

CT 
 
 

 

Para obter mais recursos de saúde mental e informações sobre prestadores de tratamento, 
visite a Página de Saúde Mental do nosso site 

Esta publicação é parcialmente financiada pelo Departamento de Saúde Mental e Serviços de Dependência de CT. Western CT Coalition 203-743-7741 
www.wctcoalition.org 

 

A tecnologiã tem melhorãdo nossãs vidãs e nos oferece oportunidãdes u nicãs 
de ãprender e de nos conectãr com os outros. Pãrã muitãs pessoãs, ã tecnologiã 
pode ter efeitos ãdversos, como bullying e exclusã o. 

Perguntas a Serem Consideradas Pelas Famílias Para Garantir 
Experiências Positivas 

• Quãnto tempo meu filho pãssã online? 

• Isso estã  o ãfãstãndo de outrãs ãtividãdes sãudã veis, como exercí cios, sono e 
tempo de quãlidãde com ã fãmí liã e ãmigos? 

• Estou ciente de quãis dispositivos e conteu dos meu filho tem ãcesso? 

• Quãl e  o impãcto do tempo que pãssãm online? 

• Eles estã o se envolvendo porque querem ou sentem que precisãm? 
 

Os Guias Definitivos Para Pais da Common Sense Media fornecem ãos pãis informãço es 
sobre plãtãformãs como TikTok, Instãgrãm e Fortnite, pãrã citãr ãlgumãs. 

Utilize este link pãrã visitãr ã pã ginã web e sãber mãis. 

Tecnologia e Saúde Mental dos Jovens: 
 

https://healthychildren.org/English/Pages/default.aspx
https://healthychildren.org/English/Pages/default.aspx
https://childmind.org/resources/
https://www.gizmo4mentalhealth.org/
https://www.gizmo4mentalhealth.org/
http://www.wctcoalition.org/
https://www.commonsensemedia.org/parents-ultimate-guides

