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“Está claro que as necessidades de Saúde Mental
devem ser tratadas como elemento central de nossa 
resposta e recuperação da pandemia de Covid-19”

Tedros Adhanom Ghebreyesys
Diretor Geral da OMS 

ESTAMOS AQUI PARA AGIR !
E TEMOS EXPERTISE PARA ISSO!



é a segunda 
causa de morte

entre jovens de 15 a 24 anos
OMS 2019

5 milhões de alunos no Brasil.
Durante a pandemia, esses números

aumentaram em 5% entre
alunos do ensino fundamental

e 10% no ensino médio
Unicef 2021

Evasão escolar

Suicídio

Ansiedade e 
depressão

dobrou entre jovens com 18 anos 
ou menos durante a pandemia

JAMA Pediatrics 2021

AGIR COM URGÊNCIA



Trajetória do nosso AGIR !



"Não há saúde sem saúde mental".



A maioria das iniciativas em 
saúde mental focam em

Tratamento Prevenção
Na ASEC, focamos na

Promoção

Para além de habilidades socioemocionais, 
nossos programas promovem o desenvolvimento 

de fatores de proteção em saúde mental.

AGIR com nosso diferencial





+





Em 17 anos de atividades, somos uma rede 
que atua em 114 cidades e estamos com:

Resultados do nosso AGIR!



APRENDIZAGEM SOCIOEMOCIONAL
Metodologias baseadas em evidências

S.A.F.E = 
Sequenciadas, Ativas, Focadas e Explícitas
(validações / implantados em 32 países) 

“ESCOLA ACOLHEDORA” ( Formação para Sensibilização  da Famílias e Comunidade) 
“AMBIÊNCIA ESCOLAR SAUDÁVEL  – CLIMA  ESCOLAR POSITIVO REVERBERADO 
”ABORDAGEM DA ESCOLA COMO UM TODO “Whole School Aproach”

ENSINO FUNDAMENTAL I e II 
Cursos para Profissionais 
da Educação e Equipe 
Escolares

“Promover” o 
Saber Lidar no
Mundo Escolar 
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Famílias | Pais| 
Responsáveis

SENSIBILIZAÇÃO 
INSTRUMENTALIZAÇÃO 

PORTFÓLIO 
MUNDO ESCOLAR
(alinhados com CASEL e a BNCC) 
e Guia MEC 2013 – tecnologia 
social – eixo Cultura de Paz 
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AGIR em parcerias para um mundo digital seguro

EXPETISE DE PARCEIROS DENTRO 
E FORA DO MUNDO DIGITAL

Informar + Formar 

EXPERTISE 
ASEC 

NOVAS 
INICIATIVAS

+
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PORTAL e AÇÕES  
PARA NUTRIR

O
ECOSSISTEMA e A  
REDE DE APOIO 

PARA 
PROMOÇÃO 
DA SAÚDE 
MENTAL
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uma iniciativa do 
@Unicefbrasil em parceria 
com ASEC Brasil| 
@movimentosaberlidar
focada no fortalecimento 
socioemocional e 
engajamento de 
adolescentes, jovens e de 
profissionais da rede apoio 
psicossocial, promovendo 
cuidados com a saúde 
mental e bem-estar em 
tempos de Pandemia do 
COVID19 (e após)

O Projeto “Promover 
para Prevenir” iniciado 
em 2021 é

inciativa com evidências sendo avaliadas pelo https://www.linhalab.org/
Universidade Bahiense de Medicina e Saúde Pública – Profa. Nara Andrade - pós-doc.  Harvard

https://www.linhalab.org/


Objetivo :
Fortalecer a Saúde Mental e 
mitigar o sofrimento 
emocional dos profissionais 
da saúde, educação e 
assistência social e dos 
adolescentes/ jovens, 
antes, durante e pós 
Pandemia, promovendo 
construção de rede de 
apoio, ampliando o impacto 
com educação entre pares 
e fazendo uso do e com o 
“Pode Falar” do UNICEF 

Fortalecimento 
Emocional dos

Profissionais da Saúde, 
Agentes Comunitários, 

e Profissionais e 
Mobilizadores 

que 
trabalham com os 

adolescentes

Abordagem 
SISTÊMICA na rede 

de apoio psicosocial
(IASC MHPSS)

Fortalecimento
Adolescentes 

Jovens :
autocuidado e 
ferramentas de 
promoção de 
saúde mental   



1www.movimentosaberlidar.org | @asecbrasilong | @movimentosaberlidar // www.unicef.org.br @unicefbrasil

Sensibilização e Instrumentalização 
em Saúde Mental :

reflexões e vivências de de atenção 
plena para promoção de 

autocuidado e saúde mental

Intervenção Jovens

“Atenção Plena - Mindfulness”



CAPACITAR

(jovens participam 
de 4 encontros de 2 horas
Semana 1 
Acolhimento
Semanas 2,3 e 4
Vivências e Formação no 
CxFerramentas visando o 
Praticar nas 
4 semanas seguintes

Caixa de Ferramentas : 
Rodas de Conversa estruturadas  

em saúde mental para fortalecimento de educadores/ 
adolescentes /jovens e apoio entre pares 

PRATICAR

(o Cuidar de Si 
e do Outro ) – Jovens 
engajados promoverem 
Rodas de Conversa na 
metodologia do Caixa de 
Ferramentas
com outros jovens

APOIAR e
MONITORAR  

com encontros de
“Mentorias ASEC” 
para os
jovens líderes

Implementa-Ação Jovens 

3 eixos ( evidências sendo avaliadas pelo LINHA – Univ Baiana )



Caixa de Ferramentas - Premiado Internacionalmente
Rodas de Conversa Estruturada em Saúde Mental



Fortalecimento emocional 
de Profissionais da 

Rede de Apoio

Ação 
Profissionais 

para 
Mobilização  e 

Apoio aos 
Jovens

AGIR com Profissionais



Resultado  Perenizado Fase 1 do 
Projeto UNICEF  
Fortalecimento da Rede de Apoio
Jovens para Jovem

Profissionais

https://www.instagram.com/saberlidarjovem/



Fase 2 – Trilhas Geração Zelo
Jovem para Jovem



https://asec.eduead.com.br/cursos/

Plataforma Moodle Portal ASEC| Movimento



COMO
PROMOVERo saber lidar com 

os desafios da 
vida em prol da  
convivência 
saudável em 
tempos de 
pandemia e pós 
pandemia ?



Ações atuais do Programa Saúde na Escola 

Combate ao mosquito Aedes Aegypti
Promoção e avaliação de saúde bucal e aplicação tópica 

de flúor
Promoção da alimentação saudável e prevenção da 

obesidade infantil
Verificação e atualização da situação vacinal

Prevenção das violências e dos acidentes
Promoção da cultura de paz, cidadania e direitos 

humanos
Promoção da saúde ocular e identificação de educandos 

com possíveis sinais de alteração
Prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras 

drogas
Direito sexual e reprodutivo e prevenção de DST/AIDS

Promoção das práticas corporais, da atividade física e do 
lazer nas escolas

Identificação de educandos com possíveis sinais de 
agravos de doenças em eliminação

Promoção da saúde auditiva e identificação de 
educandos com possíveis sinais de alteração

Programa Saúde na Escola 
PSE

Janeiro/2018

O Promover
Saúde Mental de forma 
sistêmica nasce no Mundo 
Escolar " mas demanda um 
pleno fortalecimento da 
rede de apoio !

É preciso AGIR
aqui e agora !!



Como 
queremos
prosseguir ?

Unindo Forças 
e Expertises 
para reverter o 
cenário atual!



Obrigada a todos e todas !


