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Resumo: Preocupada com as demandas de Saúde Mental junto à comunidade universitária, a Reitoria (Gestão 

2018-2022) da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) criou o Programa “UEPG Abraça” tendo como 

foco a prevenção, o acolhimento e o acompanhamento psicossocial de discentes, docentes e técnicos da 

comunidade universitária e comunidade externa (policiais rodoviários federais), para o enfrentamento dos 

transtornos mentais, uso/abuso de álcool e outras drogas e prevenção do suicídio. Este Programa desenvolve 

ações educativas, roda de conversa pautada na horizontalidade do cuidado, capacitação da comunidade para 

atuar na melhoria de sua qualidade de vida. No período de março à junho deste ano, cerca de 223 pessoas 

receberam atendimento psicológico, distribuídos em sessões individuais e grupos específicos: grupo terapêutico 

LGBTS e roda de conversa com servidores.  Devido a boa aceitação do Programa, visa-se para o próximo 

semestre atender mais de 400 pessoas, oferecendo também atividades de práticas integrativas complementares 

como yoga, por parcerias já firmadas.  Espera-se que o Programa "UEPG Abraça" contribua para o 

conhecimento, sensibilização e cuidado à comunidade universitária, colaborando para melhor qualidade de vida 

da população nas questões relacionadas a Saúde Mental. 
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PROJETOS VINCULADOS 

Programa UEPG Abraça: Compartilhando Saúde Mental com a Comunidade 1ª 

Edição  

Programa UEPG Abraça: Ações educativas em Saúde Mental dos residentes 

multiprofissionais do HURCG/UEPG 1ª Edição  

 

PÚBLICO-ALVO  

As ações do programa são destinadas para a comunidade da UEPG composta por 

acadêmicos, docentes e agentes universitários. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O presente Programa de Extensão contempla o munícipio de Ponta Grossa, Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações extensionistas do Programa de Extensão são executadas na UEPG Centro 

e UEPG Campus Uvaranas. 

JUSTIFICATIVA 

A Saúde Mental no contexto universitário é um assunto em voga na atualidade. Nessa 

perspectiva, estudos apontam a alta prevalência de sintomas compatíveis com transtornos 

mentais entre universitários, e ressaltam que os índices de sofrimento psíquico neste público 

são superiores aos da população geral (CONCEIÇÃO et al., 2017; COSTA et al., 2017). Essas 

elevadas taxas são atribuídas à fatores estressores comumente presentes no cotidiano de 

discentes, tais como: necessidade de longas horas de estudos, cobranças quanto ao 

desempenho acadêmico, aquisição de novas responsabilidades e desbravamento de um mundo 

ao qual por vezes os indivíduos sentem-se com pouco preparo para enfrentar (LANTYER et 

al., 2018). 

Diante do panorama alarmante presentes em diversas universidades, estudos nacionais 

e internacionais destacam a necessidade de projetos de intervenção psicológica e 
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psicoeducativa, buscando a melhoria da saúde mental desse segmento (KWAN et al., 2016; 

NOGUEIRA; SEQUEIRA, 2017; LEITE; NOGUEIRA, 2017; GULLIVER et al., 2017).   

É coerente assumir que a visão negativa sobre os transtornos mentais, marcada por 

estereótipos, representa um dos grandes desafios para a inclusão da pessoa com essa 

condição, demandando tempo, dedicação e persistência para a superação por parte do 

indivíduo, familiares e equipe de saúde (SOUSA, PATRICIA FONSECA et al., 2016). 

OBJETIVOS 

 O presente trabalho tem como objetivo discorrer sobre um Programa de Extensão de 

atenção psicossocial voltado à comunidade universitária e comunidade externa. 

METODOLOGIA 

Trata-se de estudo descritivo sobre a implantação e implementação do Programa de 

Extensão UEPG Abraça, o qual iniciou as atividades em outubro de 2018 com o intuito de 

acolher discentes, docentes e servidores da UEPG e a comunidade externa no que diz respeito 

às demandas de Saúde Mental: enfrentamento de transtornos mentais, álcool e outras drogas, 

e prevenção do suicídio. 

O Programa UEPG Abraça prevê atendimentos individuais e em grupo nos campus de 

Uvaranas e Central, com equipe multiprofissional composta por enfermeiro, psicólogo, 

assistente social e psiquiatra em parceria com Hospital Universitário Regional dos Campos 

Gerais. Compõe também o serviço, os acadêmicos do 2° ao 5º ano do Curso de Enfermagem 

da UEPG e graduandos do Curso de Psicologia da parceira Faculdade Santana. 

RESULTADOS 

A adesão se dá por meio da procura direta do público alvo, ou via encaminhamento 

dos Departamentos e Pró-Reitorias da Universidade. Esses indivíduos são acolhidos pela 

Enfermagem e Serviço Social, momento em que é realizada uma anamnese do paciente, a fim 

de investigar os dados demográficos, clínicos, rede de apoio familiar, e uso de substâncias 

psicoativas, para identificar as necessidades e vulnerabilidades inerentes a ele.  

Nesta conjuntura é esclarecido ao indivíduo como funciona o Programa, modalidades 

de atendimento e tempo de espera. Logo então, os profissionais envolvidos fazem avaliação 

do caso de acordo com o nível de prioridade conforme as queixas e o risco dos sintomas a 
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saúde do paciente. Após o acolhimento pelo enfermeiro ele é encaminhado a psicoterapia, 

onde terá um apoio psicológico de 6 a 8 sessões, com tempo estimado de 50 minutos de cada 

sessão. Conforme avaliação do psicólogo o usuário pode ser encaminhado para o psiquiatra 

do Hospital Universitário ou dar continuidade ao tratamento em outros serviços pertencentes a 

Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do município de Ponta Grossa. 

 No período de março à junho deste ano, cerca de 223 pessoas receberam atendimento 

psicológico no Programa, sendo que 183 estiveram em acompanhamento individual e 40 em 

grupos específicos: grupo terapêutico LGBTS e roda de conversa com servidores.  

Dessa forma por conter um alto nível de acadêmicos e servidores, o Programa UEPG 

Abraça, visa atender mais de 400 pessoas para o próximo semestre, oferecendo também 

atividades de massagem relaxante e yoga por parcerias já firmadas. Também iniciarão os 

atendimentos individuais de policiais rodoviários federais no Campus Central. Quanto aos 

grupos, visa-se aumentar o número dos mesmos com assuntos de ansiedade, depressão, 

residência multiprofissional, enfrentamento da pós-graduação, qualidade de vida no trabalho, 

entre outros.  

Outro aspecto comumente presente no Programa é o desenvolvimento de eventos de 

extensão. No primeiro semestre foram realizados eventos a comunidade interna da UEPG e 

externa, os quais tinham como temática “Comportamentos agressivos e a influência das 

mídias sociais” elaborado em conjunto com a equipe de psicologia de universidades parceiras 

e “Junho Branco” desenvolvido junto ao Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre 

Drogas (COMAD-PG).   

Destaca-se a presença da equipe de enfermagem e psicologia durante as etapas de 

atendimento para o paciente, e o empenho em trabalhar com o aprendizado em saúde mental. 

Figura 1- Apresentação do Programa UEPG Abraça 

 

Legenda: Logotipo do Programa de extensão UEPG abraça 
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Figura 2- Atividades Advindas da Extensão Universitária: 

 

Legenda: Profissionais do Programa UEPG Abraça juntamente a Equipe do COMAD. 

 

Figura 3- Evento de Extensão: 

 

Legenda: Evento sobre comportamentos agressivos e a Influencia das Mídias Sociais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante das relevâncias dos resultados obtidos ao Programa, nota-se o empenho dos 

profissionais multiprofissionais ao realizar ações que otimizem e contribuem com problemas 

psicossociais naqueles que permeiam a universidade publica, tomando todo cuidado possível 
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para se obter resultados positivos.  Tornando-se desse modo, o Programa de Extensão UEPG 

Abraça, cada vez mais valorizado no âmbito de saúde mental.  

REFERÊNCIAS 

CONCEIÇÃO, M. et al. Levantamento da situação de saúde mental e uso de ansiolíticos e 

antidepressivos por acadêmicos do curso gerais. p. 489–496, 2017.  

 

LANTYER, A. D. S. et al. Ansiedade e Qualidade de Vida entre Estudantes Universitários 

Ingressantes: Avaliação e Intervenção. Revista Brasileira de Terapia Comportamental e 

Cognitiva, v. 18, n. 2, p. 4–19, 2018.  

 

LEITE, A. F.; NOGUEIRA, J. A. D. Fatores condicionantes de saúde relacionados ao 

trabalho de professores universitários da área da saúde: uma revisão integrativa. Revista 

Brasileira de Saúde Ocupacional, v. 42, n. 0, p. 1–15, 2017.  

 

NOGUEIRA, M. J.; SEQUEIRA, C. a Saúde Mental Em Estudantes Do Ensino Superior. 

Relação Com O Género, Nível Socioeconómico E Os Comportamentos De Saúde. Revista 

Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental, v. 5, n. spe5, p. 51–56, 2017.  

 

COSTA, K. M. V. et al. Ansiedade Em Universitários Na Área Da Saúde. II Congresso 

Brasiléiro de Ciências da Saúde, n. 1, p. 10, 2017.  

 

SOUSA, Patrícia Fonseca de et al . Atitudes e Representações em Saúde Mental: Um Estudo 

com Universitários. Psico-USF, v. 21, n. 3, p. 527-538, 2016 . 


