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A articulação entre as áreas do conhecimento é uma condição 

diferencial para formação do arcabouço das políticas públicas que enfrentem 

os preâmbulos dos atos da autoviolência. A promoção da saúde facilita ações 

integradas e transversais que ampliam a qualidade de vida individual e coletiva. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a ansiedade é o mal do 

século e do Brasil, com 9,3% da população manifestando o quadro no país, 

apontando a necessidade de desenvolver pesquisas que subsidiem novas 

políticas. 

Para realização do estudo serão realizadas as identificações de sinais 

e sintomas de ansiedade e depressão na comunidade acadêmica do Centro 

Universitário de Jaguariúna (UniFAJ). O estudo vem sendo desenvolvido pelos 

Alumni bolsistas do Núcleo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares

1 (NEPI), no qual o Grupo de Estudos de Promoção da Vida (GEPV) 

está inserido. O estudo surgiu frente a discussões levantadas durante as 

reuniões semanais do Grupo sob Coordenação da Profa. Dra. Ana Maria Girotti 

Sperandio que enalteceu a importância de se observar os estudantes de 

maneira integral. 

                                                           
1  Professora Doutora Ana Maria Girotti Sperandio – Coordenadora Geral do Núcleo de Estudos 
e Pesquisas Interdisciplinares (NEPI). 
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O GEPV tem como objetivo desenvolver ações na perspectiva da 

promoção da saúde e prevenção de doenças utilizando tecnologias leves. 

Dentre esses estudos realizados, ressaltamos temáticas como: felicidade, 

ansiedade, depressão e outros.    

O projeto “estudo interdisciplinar da percepção de sinais e sintomas de 

ansiedade e depressão em um centro universitário de São Paulo, brasil” tem 

como objetivo mapear e construir uma matriz que possibilite cruzar sinais e 

sintomas para desenvolver projetos de intervenção na perspectiva da 

promoção da saúde e disseminar alternativas preventivas no âmbito 

universitário e para as políticas públicas. 

 O estudo será desenvolvido em cinco fases: revisão bibliográfica, 

elaboração do questionário, submissão para o comitê de ética, aplicação do 

questionário e avaliação.  

Para elaboração do questionário foram realizados levantamentos de 

instrumentos validados para aplicação do mesmo, de modo a se obter 

informações de relevância cientifica. A aplicação compreenderá para os alunos 

de graduação do primeiro e último ano da área da saúde e exatas. A avaliação 

será de acordo com referência de pesquisadores especialistas na área. 

Para o acolhimento da comunidade acadêmica serão propostas ações 

transversais. Segundo o relatório anual World Happiness Report, feito 

pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da ONU que 

mede o índice de felicidade de 156 países, o Brasil se encontra em 28º no 

ranking dos países mais felizes do mundo com base em seis pilares: renda, 

liberdade, confiança, expectativa de vida, generosidade e apoio social 

(CUNHA, 2018). 
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