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RESUMO 

 

 

O cotidiano da vida acadêmica muitas vezes torna-se agente estressor para os estudantes, 

podendo provocar sentimentos de medo, incerteza, cansaço, insegurança e em casos mais 

graves pode levar à depressão e ao suicídio. No caso dos estudantes de enfermagem esses 

fatores merecem muita atenção, uma vez que, em sua futura vida profissional, esses 

indivíduos irão se deparar com diversas circunstâncias desafiadoras. Assim, esta pesquisa 

objetivou avaliar, através de questionários validados e auto-aplicáveis, os níveis de estresse e 

depressão dos discentes de enfermagem, levantar a prevalência dessas manifestações e 

correlacionar os dados encontrados de acordo com os períodos acadêmicos. Metodologia: 

Trata-se de um estudo de campo de caráter exploratório e descritivo, com abordagem 

quantitativa. Os participantes foram 36 alunos, 18 do 1º período e 18 do 9º período, da 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa. A coleta de dados foi realizada nos meses 

de Outubro e Novembro de 2016, através do preenchimento do Inventário de Depressão de 

Beck (BDI) e da Escala de Estresse Percebido (PSS-14). Os dados obtidos foram analisados 

com auxílio do SPSS v.21. Resultados: Neste estudo observou-se a que a prevalência para o 

estresse foi de 69,44% (25) em nível médio, 25 % (9) em nível alto e 5,6 % (2) em nível 

baixo. Quanto à depressão, notamos prevalência de depressão mínima, equivalente a 36,1% 

(13) dos casos investigados, em torno de 30,6% (11) de casos de depressão leve a moderada, 

25% (9) em nível moderado - grave e 8,3 % (3) de depressão grave entre os graduandos. 

Não foi observada relevância estatística significativa entre os resultados dos alunos dos dois 

períodos estudados. Conclusão: Essa pesquisa evidenciou que sinais e sintomas de estresse e 

depressão são cada vez mais comuns entre os estudantes de ensino superior em enfermagem. 

Esses fatores, por sua vez, afetam negativamente e diretamente, a saúde mental e qualidade 

de vida desses indivíduos. Portanto, seria oportuno que houvesse na instituição de ensino 

superior um programa de suporte psicológico destinado aos acadêmicos de enfermagem, 

capaz de ajudar esse público a superar os desafios relacionados ao curso, a carreira e futura 

atuação profissional. 

 

Palavras-chave: Saúde Mental. Estresse Psicológico. Depressão. Estudantes de Enfermagem. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The daily life of academic life often becomes a stressor for students, which can provoke 

feelings of fear, uncertainty, fatigue, insecurity and in more serious cases can lead to 

depression and suicide. In the case of nursing students these factors deserve a lot of 

attention, since in their future professional life these individuals will encounter a number of 

challenging circumstances. Thus, this study aimed to evaluate, through validated and self-

applicable questionnaires, the levels of stress and depression of nursing students, to raise the 

prevalence of these manifestations and to correlate the data found according to the academic 

periods. Methodology: This is an exploratory and descriptive field study, with a quantitative 

approach. The participants were 36 students, 18 from the 1st period and 18 from the 9th 

period, from the Afonso Costa Aurora Nursing School. Data collection was performed in 

October and November 2016, through the completion of the Beck Depression Inventory 

(BDI) and the Perceived Stress Scale (PSS-14). The data obtained were analyzed using 

SPSS v.21. Results: In this study, the prevalence for stress was 69.44% (25) at the medium 

level, 25% (9) at the high level and 5.6% (2) at the low level. As for depression, we 

observed a prevalence of minimal depression, equivalent to 36.1% (13) of the cases 

investigated, around 30.6% (11) of cases of mild to moderate depression, 25% (9) at a 

moderate level - Severe and 8.3% (3) severe depression among undergraduates. No 

significant statistical significance was observed between the results of the students of the 

two periods studied. Conclusion: This research evidenced that signs and symptoms of stress 

and depression are increasingly common among students of higher education in nursing. 

These factors, in turn, negatively and directly affect the mental health and quality of life of 

these individuals. Therefore, it would be opportune if there were in the institution of higher 

education a program of psychological support for nursing students, capable of helping this 

public to overcome the challenges related to the course, career and future professional 

activity. 

 

Keywords: Mental Health. Psychological Stress. Depression. Nursing Students. 
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1. INTRODUÇÃO 

A saúde mental pode ser definida como o estado de bem-estar no qual o indivíduo 

percebe as próprias habilidades, pode lidar com os estresses normais da vida, é capaz de 

trabalhar produtivamente e está apto a contribuir com sua comunidade. É mais do que 

ausência de doença mental, e não existe saúde sem saúde mental (WHO, 2001). Numa 

perspectiva holística, ela inclui a capacidade do indivíduo para apreciar a vida e procurar um 

equilíbrio entre as atividades e os esforços para atingir a resiliência psicológica (SÁ, 2010). 

Sabe-se hoje que em todas as fases da vida os indivíduos estão suscetíveis ao 

estresse, e entre os fatores desencadeadores podem ser citados o trabalho, finanças, família e 

estudos (BARRINGTON et. al. 2012). Com relação à vida estudantil, sabe-se também que o 

ingresso na universidade pode ser considerado um período estressante (GONZÁLEZ et al., 

2013). 

Os cursos de formação universitária da área da saúde visam uma formação 

acadêmica a qual prepara o profissional para ingressar num mundo de trabalho rígido e 

competitivo. As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), do Brasil, para o curso de 

graduação em enfermagem tem como perfil promover uma formação generalista, humanista, 

crítica e reflexiva. Além de tornar o profissional qualificado para o exercício de 

Enfermagem, com base no rigor científico e intelectual, pautado em princípios éticos, capaz 

de conhecer e intervir sobre os problemas/situações de saúde-doença mais prevalentes no 

perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação, identificando as 

dimensões bio-psicosociais dos seus determinantes. Também, as mesmas diretrizes têm 

como objetivo formar um profissional capacitado para atuar, com senso de responsabilidade 

social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano, 

preparado para atuar na Educação Básica e na Educação Profissional em Enfermagem 

(BRASIL, 2001). 

O período vivenciado pelo estudante universitário durante o seu curso de graduação 

configura-se em um momento de muitos desafios, mudanças e dificuldades a serem 

superadas. Trata-se de um momento bastante peculiar na vida do indivíduo, pois é 

geralmente sincronizado com as mudanças e adaptações próprias da transição da 

adolescência para a vida adulta (POLYDORO, 2000). 
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Por sua vez, o estudante de enfermagem, com frequência, é colocado frente ao novo, 

seja em sala de aula, no laboratório, no atendimento de uma emergência ou na prática da 

assistência em seus locais de estágio, sem, contudo, estar preparado psicologicamente o 

suficiente para as situações enfrentadas. O aprendizado prático de uma profissão como a 

enfermagem, que lida com uma das mais explícitas demonstrações do limite do homem – a 

doença e a morte – é, também, viver o próprio limite: é o encontro de fragilidades entre o 

racional e o emocional. O cotidiano deste estudante passa a ser marcado por sentimentos de: 

dúvida, decepção, ansiedade, medo, tristeza, raiva e angústia (NASCIMENTO; et. al. 1996). 

Assim, esta pesquisa pretendeu avaliar os níveis de estresse e depressão dos 

estudantes de enfermagem, levando em consideração que estes fatores influem diretamente 

na condição de sua saúde mental e qualidade de vida. 

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

 

A motivação em realizar este estudo se deve, em especial, a minha experiência 

pessoal. Enquanto aluna, sofri com transtornos físicos, emocionais e psicológicos oriundos 

de elevados níveis de estresse, ansiedade e depressão grande parte desses devido à pressão 

da vida universitária. 

Além disso, ao longo da vida acadêmica, pude observar que outros colegas de curso 

também relatavam sofrer de grande pressão psicológica, sentimentos de medo, ansiedade, 

angústia e estresse. Curiosa quanto ao caso, encontrei na disciplina de Promoção à Saúde 

Mental uma oportunidade de pesquisar a prevalência de casos similares de estresse e 

depressão entre os alunos da universidade. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA: 

 

Como enfermeiros em formação, vale ressaltar a importância de se ter um bom 

estado de saúde mental, visto que isso proporciona uma melhor assimilação e 

aproveitamento do conteúdo ministrado em sala de aula. 

 Deve-se ainda destacar que, à nível profissional, os enfermeiros se deparam em seu 

ambiente de trabalho com diversas situações que influenciam negativamente em seu estado 

de saúde mental. Portanto, é fundamental trabalhar a promoção da saúde mental desses 
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profissionais, desde sua formação acadêmica, para poder colocar no mercado de trabalho 

bons enfermeiros, capazes de enfrentar seus medos, ansiedades e pressões. 

 

1.3 RELEVÂNCIA  

 

A saúde mental está na agenda da saúde pública de todo o mundo. Sabe-se hoje que 

as perturbações mentais afetam todas as faixas etárias e são responsáveis por elevados custos 

sociais e econômicos (CAMPOS, 2007). Além disso, é preciso pensar a promoção da saúde 

como ferramenta importante para originar novos modos de atenção e de melhora da 

qualidade de vida (SILVA, et al.2008).  

Assim, para buscar a relevância deste estudo, realizou-se uma revisão integrativa da 

literatura. Essa revisão tem caráter exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa, e 

visou conhecer e analisar, através das publicações científicas, o que a literatura aborda sobre 

estresse e depressão entre os estudantes de nível superior enfermagem e qual a relação 

desses fatores com a saúde mental e a qualidade de vida dos estudantes. 

 

Etapas da revisão integrativa 

 

• 

 

Primeira fase: Elaboração da pergunta norteadora 

Esta é a fase mais importante, pois determina quais estudos serão inclusos, os meios 

que serão adotados para identificar e as informações coletadas de cada estudo selecionado. 

 Deve ser elaborada de forma clara e específica, e relacionada a um raciocínio teórico, 

incluindo raciocínios já aprendidos pelo pesquisador (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

Neste estudo a questão norteadora foi: O que a literatura aborda sobre o estresse e a 

depressão nos discentes de enfermagem?   

 

• 

 

Segunda fase: Busca ou amostragem na literatura 

Junto à fase anterior, a busca nas bases de dados deve ser diversificada e ampla. Os 

critérios de amostragem devem garantir a representatividade da amostra, mostrando que são 

indicadores confiantes e fidedignos. A conduta mais correta seria incluir todas as obras 

encontradas, mas também pode ser feita uma seleção randomizada, se não for viável pela 
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grande quantidade de trabalhos, deve-se discutir os critérios de inclusão e exclusão, sempre 

em concordância com a questão norteadora (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010).  

Em razão da temática, inicialmente incluir-se-ão todos os autores no período 

temporal de 2011 a 2015 (últimos 5 anos). Entretanto, apenas os textos na íntegra, na língua 

portuguesa serão utilizados, tendo em vista o desejo de verificar a abordagem nacional sobre 

temática proposta. 

 

• Terceira fase: Coleta de dados

 

  

Para retirar os dados dos artigos selecionados, é necessário utilizar um instrumento 

previamente elaborado que assegure a totalidade dos dados relevantes que forem extraídos, 

minimizando o risco de erros na transcrição, garantindo precisão na checagem das 

informações e que sirvam como registro. Os dados devem incluir: definição dos sujeitos, 

metodologia utilizada, tamanho da amostra, mensuração de variáveis, método de análise e 

conceitos fundamentais (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). O instrumento utilizado 

nesta pesquisa foi um quadro com os seguintes dados: Ano de publicação e nome dos 

autores, título da obra, objetivos da pesquisa, metodologia, nível de evidência, resultados 

obtidos e conclusões dos autores. 

 

• 

 

Quarta fase: Análise crítica dos estudos incluídos 

Análoga à análise dos dados das pesquisas convencionais, é necessária abordagem 

organizada para ponderar o rigor e as características de cada estudo. A experiência clínica do 

pesquisador contribui para apurar a validade dos métodos e dos resultados, além de ajudar a 

determinar a sua utilidade na prática (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). Neste sentido, 

a orientadora desta pesquisa tem uma larga experiência acadêmica e profissional na área de 

enfermagem em saúde mental, o que permitirá uma filtragem do olhar sobre os resultados 

deste estudo.  

 

• 

 

Quinta fase: Discussão dos resultados 

Nesta etapa, após a interpretação e síntese dos resultados, comparam-se os dados 

evidenciados na análise dos textos. Além de ser possível encontrar lacunas no conhecimento, 
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é possível delimitar prioridades para futuros estudos. Portanto, o autor deve proteger a 

validade da pesquisa, salientar suas conclusões e explicitar vieses (SOUZA; SILVA; 

CARVALHO, 2010).  

 

• 

 

Sexta fase: Apresentação da revisão integrativa 

Deve ser clara e completa para que o leitor possa avaliar criticamente os resultados. 

Deve conter informações pertinentes e detalhadas, baseadas em metodologias 

contextualizadas, sem omitir qualquer evidência relacionada (SOUZA; SILVA; 

CARVALHO, 2010). Nesse contexto, o discurso dos autores será mantido em sua totalidade, 

utilizando-se apenas aquilo que se refere à temática a ser analisada.  

Foi utilizado ainda a estratégia P.I.C.O, para seleção do estudo. PICO representa um 

acrônimo para Paciente, Intervenção, Comparação e “Outcomes” (desfecho).  

Essa estratégia pode ser utilizada para construir questões de pesquisa de naturezas 

diversas, oriundas da clínica, do gerenciamento de recursos humanos e materiais, da busca 

de instrumentos para avaliação de sintomas entre outras. Pergunta de pesquisa adequada 

(bem construída) possibilita a definição correta de que informações (evidências) são 

necessárias para a resolução da questão clínica de pesquisa, maximiza a recuperação de 

evidências nas bases de dados, foca o escopo da pesquisa e evita a realização de buscas 

desnecessárias (SANTOS; PIMENTA; NOBRE, 2007). 

A seguir, temos um quadro no qual podemos observar como essa estratégia foi 

utilizada para orientação neste estudo. 

 

Estratégia P.I.C.O  

P Participants (participantes) “Estudantes de Enfermagem”; “Nursing 
Students” 

I Interventions (Intervenções) “Saúde Mental”; “Mental Health” 

C Comparisons (Comparações) “Estresse Psicologico”; “Depressão”; 
“Stress, Psychological”;  “Depression” 

O Outcomes (Resultados) “Promoção da Saúde”  “Health Promotion” 

Quadro 1 – Estratégia P.I.C.O para seleção deste estudo. 
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A estratégia PICO auxilia nas definições do estudo, pois, orienta a construção da 

pergunta de pesquisa e da busca bibliográfica e permite que o profissional, da área clínica e 

de pesquisa, ao ter uma dúvida ou questionamento, localize, de modo acurado e rápido, a 

melhor informação científica disponível (SANTOS; PIMENTA; NOBRE, 2007). 

O nível de evidência utilizado foi o da Universidade de Oxford (2001), referenciado 

por onde o grau de recomendação se dá a partir do enfoque da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxford 

G
ra

u 
D

e 
R

ec
om

en
da

çã
o 

Nível Tratamento/ Prevenção – Etiologia/Dano 

 

 

A 

1 A 

 

1 A 

 

1 A 

Metanálise (com homogeneidade) de ensaios clínicos 
controlados e randomizados. 
 
Ensaio clínico controlado e randomizado com intervalo de 
confiança estreito. 
 
 
Resultados terapêuticos do tipo “tudo ou nada” 

 

 

 

 

B 

2A 

 

2 B 

 

2 C 

 

3 A 

 

3 B 

Revisão sistemática (com homogeneidade) de estudos de 
corte. 
 
Estudo de corte 

 

Estudo Observacional 

 

Revisão Sistemática (com homogeneidade) de estudos caso- 

controle. 

 

Estudo caso-controle 

C 4 Relatos de casos, Série de casos; Relato descritivo 

 

D 

 

5 

Opinião subjetiva desprovida de avaliação crítica, baseada em 
consensos, estudos fisiológicos, com materiais biológicos ou 
modelos animais, e principalmente na especialidade e 
experiência clínica. 

Quadro 2 – Nível de evidência de Oxford. 

 

 

Critérios para seleção do estudo 
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O levantamento da produção científica foi realizado pela internet, na Biblioteca 

Virtual de Saúde (BVS), PUBMED e PORTAL CAPES, através dos seguintes bancos de 

dados respectivamente: Literatura Latino-Americana em Ciências de Saúde (LILACS), 

Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE) e SCORPUS. 

Para o levantamento dos artigos foi utilizado os seguintes descritores em saúde 

(DeCS/MeSH): “Estudantes de Enfermagem”; “Nursing Students”; “Saúde Mental”; 

“Mental Health”; “Estresse Psicologico”; “Stress, Psychological”;   “Depressão”; 

“Depression”; “Promoção da Saúde”  “Health Promotion”. 

A seguir, seguem os critérios utilizados para a seleção da amostra: 

 

• Documentos do tipo “artigo”; 

• Artigos que abordavam a temática proposta;  

• Artigos publicados nos últimos 5 anos; 

• Apenas artigos disponíveis com texto completo; 

• Artigos publicados em língua portuguesa; 

• Artigos independentes do método de pesquisa utilizado; 

• Artigos disponíveis online. 

 

A produção para refinamento deste estudo será por amostra intencional, para atender 

aos objetivos propostos, filtrados por temática e descritores, com a utilização de operadores 

booleanos (delimitadores): representados pelos termos conectores AND e OR. Esses termos 

permitem realizar combinações dos descritores que serão utilizados na busca, sendo AND 

uma combinação restritiva, OR uma combinação aditiva. 

 

 

Coleta e análise dos dados 

A coleta dos dados foi realizada no segundo semestre de 2016. Durante esse período 

foi realizado o levantamento bibliográfico, leitura dos resumos e seleção dos artigos. Para 

facilitar a visualização dos artigos encontrados, foi utilizado um quadro sinótico contendo a 

coleta de dados. Esse quadro foi preenchido com todos os artigos selecionados e que 

pertencerem à amostra do estudo, com ano de publicação/nome do autor, título da obra, 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/decs-locator/?lang=pt�
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objetivos da pesquisa, métodos e técnicas utilizados, resultados obtidos e conclusão do 

autor. 

Minayo (2008) destaca que na pesquisa qualitativa, o importante é a objetivação, 

pois durante a investigação científica é preciso reconhecer a complexidade do objeto de 

estudo, rever criticamente as teorias sobre o tema, estabelecer conceitos e teorias relevantes, 

usar técnicas de coleta de dados adequadas e, por fim, analisar todo o material de forma 

específica e contextualizada.  

A mesma autora sugere que dados qualitativos devem ser trabalhados a partir de uma 

das três abordagens mais conhecidas: análise de conteúdo, análise do discurso e análise 

dialética/ hermenêutica. A escolha da abordagem depende da corrente de pensamento ou 

paradigma à qual o pesquisador se filia.  

Minayo (2008) ressalta ainda que as abordagens qualitativas são mais adequadas a 

investigações científicas de grupos, segmentos delimitados e focalizados, de histórias sociais 

sob o ponto de vista dos atores sociais, de relações e para análises de discursos e 

documentos.  

Os resultados obtidos foram analisados por meio da técnica de análise temática. Esse 

tipo de análise pode ser pode ser compreendido como um conjunto de técnicas de pesquisa 

cujo objetivo é a busca do sentido, ou dos sentidos, de um documento (CAMPOS, 2004).  

Assim, neste estudo, buscamos estabelecer nexos de consensos entre o tema: estresse 

e depressão entre os acadêmicos de enfermagem, além de suas consequências para esse 

público. 

 

 

Resultados  

Este sub-tópico apresenta os resultados desta breve pesquisa na literatura.  

Foi realizada uma busca na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) utilizando a 

integração de todos os descritores com o booleano “AND” do seguinte modo: “Estudantes 

de Enfermagem” AND “Saúde Mental” AND “Estresse Psicológico” AND “Depressão” 

AND “Promoção da Saúde”. No entanto, nenhum resultado foi encontrado (N=0).  

Assim, realizou-se uma nova busca, com os descritores de forma integrada. Desta 

forma, associou-se os seguintes descritores: “Estudantes de Enfermagem” AND “Estresse 

Psicológico” OR “Depressão”. 
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DESCRITORES 

BVS - 

LILACS 

PUBMED - 

MEDLINE 

PORTAL CAPES –  

SCORPUS 

“Estudantes de 

Enfermagem” AND 

“Estresse 

Psicológico” OR 

“Depressão” 

 
 
 

1.397 
 

 
 

 

 

323.908 

 

 
565 

Quadro 3- Distribuição numérica e integrada dos artigos. 

 

A partir da associação entre os descritores escolhidos, foi possível classificar os 

estudos segundo os critérios de inclusão já citados e propostos por esta pesquisa.  

Segue abaixo um quadro com a classificação dos artigos que se enquadram nesses 

critérios: 

 

 

DESCRITORES 

BVS - 

LILACS 

PUBMED - 

MEDLINE 

PORTAL CAPES –  

SCORPUS 

“Estudantes de 

Enfermagem” AND 

“Estresse 

Psicológico” OR 

“Depressão” 

 

 

290 

 

 

163 

 

 

 

7 

Total: 460 

Quadro 4- Distribuição numérica e integrada dos artigos que se enquadram nos 

critérios de inclusão. 

 

Após a leitura dos títulos e resumos do total de artigos selecionados segundo os 

critérios propostos (n=460), foram excluídos aqueles que não abordavam a temática de 

interesse (N=440), os que não foram encontrados online ou na íntegra (N=2) e aqueles que 

se repetiram (N=3). Por fim, encontrou-se um total de 14 (N total = 14) artigos selecionados 

para consideração nesta pesquisa. 

Segue abaixo um quadro ilustrativo com o total numérico dos artigos selecionados: 
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BVS - 

LILACS 

PUBMED - 

MEDLINE 

PORTAL CAPES –  

SCORPUS 

 

11 

 

4 

 

4 

Total: 19 

Não encontrados: 2 

Repetidos 3 

Total final: 14 

Quadro 5- Artigos selecionados.  

 

 

Análise dos dados e conclusão: 

A seguir, temos um quadro sinóptico com as referências dos 15 artigos selecionados, 

a partir da revisão integrativa, que será apresentado de acordo com o ano de publicação, 

nome do autor, título da obra, objetivos da pesquisa, métodos e técnicas utilizadas, nível de 

evidência da pesquisa, resultados obtidos e conclusão do autor. 

 

Ano /  

Autores 

Título da 

obra 

Objetivos da 

pesquisa 

Metodologia N/E Resultados 

obtidos 

Conclusão 

(do autor) 

2015/  
 
HIRSCH, 
C.D.  et al 

Estratégias 
de coping de 
acadêmicos de 
enfermagem 
diante do 
estresse 
universitário 

Identificar as 
estratégias 
de coping utili
zadas pelos 
acadêmicos de 
enfermagem 
de uma 
Universidade 
no Sul do 
Brasil, 
estabelecendo 
relação entre 
as variáveis 
sócio-
demografi cas 
e acadêmicas 
pesquisadas. 

Estudo 
quantitativo, do 
tipo exploratório-
descritivo, 
realizado com 146 
estudantes de 
enfermagem, 
mediante 
aplicação do 
Inventário de 
Estratégias 
de coping. Para 
análise dos dados 
utilizou-se a 
estatística 
descritiva, análise 
de variância e 
análise de 
regressão. 

 
 
C 

Evidenciou-se que 
a estratégia 
de coping mais 
utilizada pelos 
estudantes de 
enfermagem foi a 
fuga da realidade. 
Identificou-se 
também 
associação entre a 
variável 
insatisfação 
acadêmica e a 
utilização de 
estratégias 
de coping 
negativas. 

Verificou-se 
que estudantes 
satisfeitos com 
o curso 
utilizam 
estratégias 
de coping posi
tivas e 
centradas no 
problema, 
enquanto que 
estudantes 
insatisfeitos 
usam 
estratégias 
negativas e 
focadas na 
emoção. 

2015/  
 
HIRSCH, 

Preditores do 
estresse e 
estratégias de 

Identificar os 
preditores do 
estresse e as 

Estudo transversal 
realizado com 146 
estudantes de 

    
 
C 

Identificaram-se 
como preditores 
do estresse a 

As estratégias 
mais utilizadas 
frente a 
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C.D.  et al coping 
utilizadas por 
estudantes de 
Enfermagem 

estratégias 
de coping utili
zadas por 
estudantes de 
Enfermagem. 

Enfermagem. Os 
instrumentos de 
pesquisa foram: o 
inventário de 
estratégias 
de coping e a 
escala de 
avaliação de 
estresse. Para 
análise dos dados 
utilizaram-se 
correlação 
de Pearson e 
análise de 
regressão. 

formação 
acadêmica, 
conhecimento 
prático adquirido, 
o tempo e lazer. 
Os preditores do 
estresse 
apresentaram 
associação com as 
estratégias 
de coping negaçã
o do problema e 
fuga da realidade. 

eventos 
estressores 
foram 
consideras 
negativas e de 
baixa eficácia 
por centrarem 
seus esforços 
na emoção, e 
não no 
problema, 
comprometend
o o processo 
de formação 
profissional. 

2014/ 
 
ARAÚJO, 
M. A. N. et 
al.  

Qualidade de 
vida de 
estudantes de 
enfermagem 
 

Objetivou-se 
avaliar a 
qualidade de 
vida dos 
estudantes do 
curso de 
enfermagem 
da uma 
Universidade 
Pública de 
Dourados, 
MS, Brasil.  

Trata-se de um 
estudo 
exploratório, 
descritivo e 
transversal 
realizado em 
outubro e 
novembro de 
2011 através dos 
questionários 
sociodemográfico
s e de qualidade 
de vida SF-36.  

 
 
C 

Dos 102 
acadêmicos que 
participaram do 
estudo, 91,0% 
tinham entre 18 a 
23 anos, 49,01% 
tinham auxílio 
financeiro dos 
pais, de até dois 
salários mínimos, 
89,5% eram 
solteiros, 98,7% 
não trabalhavam. 
Os acadêmicos de 
enfermagem da 3º 
e 2º ano tiveram 
os menores 
escores de 
qualidade de vida 
e os acadêmicos 
da 1º e 4º ano 
tiveram as 
maiores 
pontuações. 

Foi detectada 
alteração nos 
domínios 
Aspecto Físico 
(p=0,002), 
Saúde Mental 
(p=0,010), 
Aspecto 
Social 
(p=0,002), 
Aspecto 
Emocional 
(p=0,001) e 
Estado Geral 
de Saúde 
(p=0,001). 
Conclui- se 
que os 
estudantes do 
sexo feminino 
que cursam os 
anos 
intermediários 
têm baixa 
qualidade de 
vida (AU) 

2014/ 
 
SILVA, B.P. 
et. al.  
  

Transtornos 
mentais 
comuns e 
consumo de 
bebida 
alcoólica e 
tabaco entre 
estudantes de 
enfermagem 
de uma 
universidade 
pública na 
Amazônia 
Ocidental 
brasileira 

O objetivo 
deste estudo é 
identificar a 
prevalência de 
transtornos 
mentais 
comuns e 
consumo de 
bebida 
alcoólica e 
tabaco entre 
estudantes de 
enfermagem 
de uma 
universidade 
pública da 
Amazônia 

 Trata-se de um 
estudo 
exploratório e 
descritivo, 
utilizando-se os 
instrumentos 
AUDIT, SRQ-20 
e questionário de 
tabagismo. 

 
 
C 

Do total de 
estudantes, 93,4% 
afirmou fazer 
consumo de 
álcool de baixo 
risco, porém 26% 
afirmou beber no 
padrão binge pelo 
menos uma vez ao 
mês. Em relação 
ao tabaco, 78,6% 
afirmou ter usado 
por curiosidade e 
desejo de 
experimentar e 
46,1% afirmou 
que "sente-se 

A comparação 
dos resultados 
possibilita o 
planejamento 
de programas 
de prevenção 
mais 
condizentes 
com as 
características 
e necessidade 
de cada 
comunidade. 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Araujo,%20Marcos%20Antonio%20Nunes%20de%22�
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Araujo,%20Marcos%20Antonio%20Nunes%20de%22�
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Araujo,%20Marcos%20Antonio%20Nunes%20de%22�
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Ocidental 
brasileira. 

nervoso, tenso ou 
preocupado" e 
que tem "humor 
depressivo/ansios
o".  

2014/  
 
CAMARGO
, R.M; 
SOUZA, 
C.O e 
OLIVEIRA, 
M.L.C. 
 

Prevalência de 
casos de 
depressão em 
acadêmicos de 
enfermagem 
em uma 
instituição de 
ensino de 
Brasília 

Identificar os 
casos de 
depressão e os 
níveis de 
prevalência 
em 
acadêmicos de 
Enfermagem 
em uma 
instituição de 
ensino de 
Brasília. 

Estudo de caráter 
exploratório 
descritivo, que 
compreendeu o 
período de 
outubro de 2010 a 
outubro de 2011, 
com amostra 
probabilística de 
91 indivíduos, 
representando 
percentual de 
30% dos alunos 
matriculados no 
curso. Foi 
aplicado um 
questionário, 
utilizando-se o 
Inventário de 
Depressão de 
Beck (IDB). O 
IDB é composto 
de 21 itens, 
incluindo 
sintomas e 
atividades em 
quatro graus de 
intensidade. 

 
 
C 

A totalidade dos 
indivíduos 
pesquisados 
apresenta 
sintomas de 
depressão, sendo 
que 57 (62,6%) 
apresentaram 
níveis de 
depressão 
mínima; 23 
(25,2%) situam-se 
na faixa de 
depressão leve a 
moderada; 10 
(10,9%) relataram 
depressão 
moderada a grave 
e um (1,1%) 
manifestou 
quadro de 
depressão grave. 

Os resultados 
obtidos 
contribuem 
para o avanço 
do 
conhecimento 
científico e 
como 
incentivo para 
a realização de 
novas 
pesquisas. 
Nesta pesquisa 
houve mais 
prevalência de 
depressão em 
acadêmicos na 
faixa etária de 
17 a 23 anos, 
representando 
70 (72,5%) 
participantes 
da amostra. 
Dos 
participantes 
da pesquisa, 
85 (93,4%) 
eram do sexo 
feminino, 
revelando a 
prevalência 
feminina no 
curso de 
Enfermagem. 
Considera-se, 
assim, 
oportuno que a 
instituição de 
ensino 
coloque em 
prática um 
programa de 
suporte 
psicológico 
destinado aos 
acadêmicos. 

2014/ 
 
BENAVEN
TE, S.B.T. et 
al.  

Influência de 
fatores de 
estresse e 
características 
sociodemográf
icas na 
qualidade do 

Analisar a 
influência dos 
fatores de 
estresse e das 
características 
sociodemográf
icas na 

Estudo analítico, 
transversal e 
quantitativo, 
realizado com 151 
discentes de 
enfermagem de 
São Paulo entre 

 
 
A 

Verificou-se 
predomínio de 
muito alto 
estresse no 
Gerenciamento do 
Tempo (27,8%) e 
Formação 

Alguns fatores 
de estresse do 
ambiente 
acadêmico e 
algumas 
características 
sociodemográf
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sono de 
estudantes de 
enfermagem 

qualidade do 
sono de 
discentes de 
enfermagem. 

março e abril de 
2012. Aplicaram-
se um Formulário 
para 
caracterização 
sociodemográfica, 
o Instrumento 
Avaliação de 
Estresse em 
Estudantes de 
Enfermagem e o 
Índice de 
Qualidade de 
Sono de 
Pittsburgh 

Profissional 
(30,5%) e de 
baixa qualidade 
do sono (78,8%). 
A Comunicação 
Profissional, a 
Formação 
Profissional e a 
Atividade Teórica 
correlacionaram-
se positivamente à 
qualidade do 
sono. A atividade 
de trabalho, o ano 
acadêmico e o 
tempo de estudos 
diários 
contribuíram para 
a baixa qualidade 
do sono. 

icas 
contribuem 
para a redução 
da qualidade 
do sono do 
estudante.  

2013/  
 
MOREIRA; 
D.P e 
FUREGAT
O, A.R.F. 
 
 

Estresse e 
depressão 
entre alunos 
do último 
período de 
dois cursos de 
enfermagem1 

Identificar a 
presença de 
estresse e 
depressão 
entre 
estudantes do 
último ano de 
dois cursos de 
enfermagem e 
a associação 
entre essas 
variáveis.  

Estudo 
exploratório 
descritivo, 
realizado com 
alunos do último 
ano dos cursos de 
bacharelado e 
licenciatura da 
Escola de 
Enfermagem de 
Ribeirão Preto da 
Universidade de 
São Paulo. 
Aplicou-se Escala 
de Estresse 
Percebido-EEP e 
Inventário de 
Depressão de 
Beck-IDB.  

 
 
 
C 

Dos 88 sujeitos da 
amostra, 69,8% 
não apresentaram 
sinais de 
depressão, 18,2% 
apresentaram 
disforia, 6,8% têm 
depressão 
moderada e 5,7% 
depressão grave, 
índice baixo, em 
relação à 
população geral. 
Níveis médios de 
estresse foram os 
mais frequentes 
(76,9%). Não 
houve diferença 
significativa nos 
escores de 
estresse entre os 
dois grupos de 
alunos (t de  
Student: 
p=0,295>0,05). 
Os dados 
revelaram relação 
do estresse com a 
presença de sinais 
indicativos de 
depressão, 
especialmente na 
depressão grave 
(Pearson: r-0,755 
e p<0,01). 
Discussão: a 
maioria não 
apresentou sinais 

Alunos com 
maiores níveis 
de estresse 
estão mais 
sujeitos a 
apresentarem 
depressão, 
merecendo a 
atenção dos 
educadores. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692013000700020&lng=en&nrm=iso&tlng=pt#nt1�
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de depressão. Os 
estados 
depressivos, entre 
os estudantes dos 
dois cursos de 
enfermagem, 
acompanham 
proporcionalment
e aqueles que 
obtiveram escores 
elevados de 
estresse, tal como 
registrado em 
outros estudos 
dessa temática.  

2013/ 
 
VILELA, 
S.C. 
PACHECO, 
AE. e 
CARLOS, 
A.L.S. 
 

Síndrome de 
Burnout e 
estresse em 
graduandos de 
enfermagem 

Esta 
investigação 
objetivou 
avaliar a 
ocorrência de 
síndrome de 
burnout, 
estresse em 
alunos de um 
curso de 
enfermagem e 
compreender a 
percepção 
desses quanto 
aos 
estressores. 

Este estudo 
quantitativo, 
exploratório e de 
corte transversal, 
realizado em uma 
amostra de 118 
alunos dos 1°, 3°, 
5° e 7° períodos 
do Curso de 
Enfermagem, 
utilizou como 
instrumento de 
pesquisa a escala 
de Maslach 
BurnoutStudent 
Survey (MBI-SS) 
e um questionário 
desenvolvido 
pelos autores, 
ambos auto 
aplicado. A 
aplicação dos 
instrumentos foi 
realizada em salas 
de aula. 

 
 
 
C 

Os resultados 
identificaram 
médias altas em 
Exaustão 
Emocional (EE) e 
em Eficácia 
Profissional (EP) 
e médias 
baixo/moderadas 
em 
Despersonalizaçã
o (DP) em todos 
os períodos 
estudados, 
demonstrando 
inexistência da 
Síndrome de 
Burnout. 
Observou-se que 
78% disseram 
estar estressados e 
insatisfeitos com 
alguma 
característica no 
curso. 

Observou-se 
uma elevada 
média de EE, 
o que sinaliza 
a necessidade 
de uma 
intervenção 
junto a estes 
graduandos, 
uma vez que a 
Exaustão 
Emocional é a 
primeira 
dimensão a 
surgir, 
podendo 
indicar um 
possível 
Burnout no 
futuro. 

2013/ 
 
TELLES 
FILHO, 
P.C.P.T e 
PEREIRA 
JÚNIOR, A. 
C.P. 
 

ANTIDEPRE
SSIVOS: 
CONSUMO, 
ORIENTAÇÃ
O E 
CONHECIME
NTO ENTRE 
ACADÊMIC
OS DE 
ENFERMAG
EM 

Objetivou-se 
caracterizar e 
analisar o 
consumo, a 
orientação e o 
conhecimento 
acerca dos 
antidepressivo
s utilizados 
por 
acadêmicos de 
um curso de 
graduação em 
Enfermagem. 

Trata-se de um 
estudo descritivo, 
realizado em uma 
universidade 
pública no interior 
do Estado de 
Minas Gerais. 

 
C 

O número de 
acadêmicos que 
fazem uso com 
frequência de 
medicamentos 
antidepressivos 
foi de 19, 
equivalendo a 
26% dos 72 
participantes da 
pesquisa. 
Utilizou-se um 
questionário 
adaptado e a 
análise descritiva 
dos dados. 
Destacaram-se o 
consumo do 

Faz-se 
necessário 
implementar 
estratégias de 
cunho 
educativo 
objetivando 
proporcionar 
maior 
conhecimento 
aos 
acadêmicos 
quanto ao uso, 
efeitos 
colaterais e 
terapêuticos 
dos 
antidepressivo
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medicamento 
Cloridrato de 
Fluoxetina por 45 
participantes 
(63%), a dose de 
25 a 40mg 32 
(44%), tristeza 18 
(25%) e depressão 
17 (24%) como 
motivos, a 
orientação 
recebida por 18 
(95%) e a 
ocorrência de 
dúvida quanto ao 
tratamento por 11 
participantes 
(58%). Com 
relação ao 
conhecimento, 
observouse que 7 
participantes 
(37%) 
desconhecem 
totalmente o 
antidepressivo 
consumido. 

s a fim de 
modificar o 
cenário 
apresentado, 
propiciando 
um 
conhecimento 
mais amplo e 
consequentem
ente a 
otimização da 
terapêutica. 

2013/ 
 
MARCHI, 
K,C; 
BÁRARO, 
A.I.M e 
TIRAPELLI
, C.R. 
 
 

Ansiedade e 
consumo de 
ansiolíticos 
entre 
estudantes de 
enfermagem 
de uma 
universidade 
pública 

  

 

Avaliar a 
incidência de 
ansiedade 
entre os 
estudantes, seu 
conhecimento 
sobre os 
ansiolíticos e o 
padrão de 
consumo 
destes 
medicamentos
. 

Trata-se de estudo 
transversal, 
descritivo, de 
abordagem 
quantitativa 
realizado em uma 
escola pública de 
enfermagem do 
estado de São 
Paulo. 

 
 
C 

Dos 308 
estudantes, 
16% estavam 
utilizando 
ansiolíticos no 
período em que a 
pesquisa foi 
realizada ou já 
usaram em algum 
momento de suas 
vidas; destes, 35% 
apresentaram 
ansiedade severa, 
de acordo com a 
aplicação do 
Inventário de 
Ansiedade de 
Beck. Mesmo 
tendo recebido 
orientação, a 
maioria dos 
usuários referiram 
possuir dúvidas, 
especialmente no 
que diz respeito à 
interação com 
outros fármacos, 
efeitos colaterais 
e seu potencial 
para causar 
dependência.  

Destaca-se a 
importância 
do 
reconheciment
o e tratamento 
da ansiedade 
entre os 
estudantes, 
uma vez que 
sua presença, 
quando em 
níveis mais 
altos, pode 
afetar de 
forma 
significativa a 
formação da 
identidade do 
estudante e 
sua qualidade 
de vida. 



24 
 

2012/ 
 
SOUZA, 
I.M.D.M et 
al. 
 

Qualidade de 
vida 
relacionada à 
saúde e 
sintomas 
depressivos de 
estudantes do 
curso de 
graduação em 
Enfermagem 

Investigar a 
qualidade de 
vida 
relacionada à 
saúde (QVRS) 
de estudantes 
de 
Enfermagem e 
a relação da 
QVRS com o 
ano de estudo, 
as variáveis 
sociodemográf
icas e a 
intensidade de 
sintomas 
depressivos. 

Trata-se de estudo 
descritivo e 
transversal. 
Utilizou-se o 
Medical 
Outcomes Study - 
The 36 Item 
Short-Form 
Health Survey 
(SF-36) e ao 
Inventário de 
Depressão de 
Beck (IDB). 

 
 
 
 
C 

Estudantes do 
último ano do 
curso, sobretudo 
do sexo feminino 
e com maior 
intensidade de 
sintomas 
depressivos, 
apresentaram 
menores escores 
do SF-36 nos 
domínios 
capacidade 
funcional, 
vitalidade e 
aspectos sociais. 
O prejuízo na 
QVRS ocorre 
sobretudo no 
último ano do 
curso, nos 
estudantes do 
sexo feminino ou 
com sintomas 
depressivos.  

Programas 
institucionais 
de 
aconselhament
o 
psicopedagógi
co poderiam 
minimizar o 
impacto 
negativo 
detectado na 
QVRS e 
contribuir para 
melhor 
formação e 
desempenho 
profissional 
dos estudantes 
em situação de 
maior 
vulnerabilidad
e. 

2011/ 
 
SANTOS, 
V.E.P e 
RADUNZ, 
V. 
 
 

O ESTRESSE 
DE 
ACADÊMIC
AS DE 
ENFERMAG
EM E A 
SEGURANÇ
A DO 
PACIENTE 

O objetivo foi 
discutir como 
as implicações 
do cotidiano 
das 
acadêmicas de 
enfermagem 
podem 
interferir no 
cuidado 
seguro e na 
seguran- ça do 
paciente. 

Pesquisa 
qualitativa 
desenvolvida com 
11 acadêmicas de 
enfermagem do 
último período de 
um Curso de 
Graduação em 
Enfermagem do 
norte de Santa 
Catarina, Brasil, 
através de 
entrevista 
semiestruturada, 
em fevereiro de 
2008. 

 
 
 
 
 
C 

Destaca-se, nos 
resultados, que os 
momentos de 
estresse mais 
marcantes 
ocorrem nos 
estágios e é neste 
momento que a 
segurança do 
paciente está em 
maior risco. 

Com isso, 
aponta-se 
como 
fundamental 
que as 
instituições de 
saúde e de 
ensino 
avaliem suas 
formas de 
trabalho 
visando 
minimizar 
riscos e 
instituir a 
manutenção 
de um cuidado 
seguro e de 
qualidade. 

2011/ 
 
MULATO, 
S.C. et al. 
 

Estresse na 
vida do 
acadêmico em 
enfermagem. 
(Des)conheci
mento e 
prevenção 

Descrever a 
percepção do 
pessoal e 
profissional 
sobre o 
estresse, sua 
prevenção e a 
abordagem da 
temática na 
formação 
junto aos 
estudantes de 
enfermagem 
brasileiros. 

Foi desenvolvida 
uma investigação 
qualitativa, 
descritivo-
exploratoria, o 
ano de 2009, 
mediante 
aplicação de um 
questionário 
aberto. As 
respostas foram 
interpretadas 
através da análise 
temática, 

D Participaram oito 
estudantes de 
sexo feminino que 
cursavam o 
último ano do pré-
graduação de 
enfermagem, com 
idades entre 21 e 
27 anos. O 
estresse pessoal 
está relacionado 
às situações de 
desequilíbrio e 
dificuldades na 

As 
participantes 
do estudo 
relacionaram o 
estresse 
pessoal com as 
situações de 
desequilíbrio e 
dificuldades 
na vida 
profissional, 
excesso de 
trabalho e falta 
de vocação. 
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categorizando as 
variáveis 
qualitativas 
identificadas 

vida profissional, 
excesso de 
trabalho e falta de 
vocação, o qual 
tem como 
consequência 
manifestações 
físicas e mentais. 
O tema do manejo 
do estresse foi 
abordado na 
formação e se 
sentem preparadas 
para trabalhar 
essa temática em 
sua futura prática 
profissional, no 
entanto foi 
evidente a 
utilização do 
sentido comum 
para responder as 
perguntas de 
investigação. As 
participantes 
propõem como 
estraté- gias de 
alívio do estresse 
o descanso, as 
atitudes otimistas 
e o autocontrole. 

2011/ 
 
SILVA, V.L. 
et. al. 
 
 

FATORES DE 
ESTRESSE 
NO ÚLTIMO 
ANO DO 
CURSO DE 
GRADUAÇÃ
O EM 
ENFERMAG
EM: 
PERCEPÇÃO 
DOS 
ESTUDANTE
S 

Analisar, de 
acordo com a 
visão dos 
estudantes do 
último ano de 
graduação em 
enfermagem, 
fatores de 
estresse 
desencadeados 
durante as 
atividades 
acadêmicas. 

O estudo 
exploratório 
desenvolvido 
utilizou-se da 
abordagem 
quantiqualitativa e 
dele participaram 
14 estudantes de 
enfermagem de 
uma faculdade 
privada do 
interior paulista. 
Os dados foram 
coletados por 
meio de entrevista 
semiestruturada, 
em 2010. 

 
C 

Constatou-se a 
existência de 
fatores de estresse 
nos estudantes, 
tais como: 
sobrecarga de 
atividades 
acadêmicas 
teórico/práticas; 
expectativas e 
preocupa- ções 
com o mundo do 
trabalho; relação 
trabalho/estudo; 
relação 
estudo/vida 
familiar/moradia e 
relacionamento 
interpessoal entre 
os estudantes. 

A 
identificação 
de fatores de 
estresse nos 
estudantes 
contribui para 
a elaboração 
de estratégias 
de 
gerenciamento
, 
proporcionand
o um melhor 
aproveitament
o acadêmico e 
preparo para 
desafios 
profissionais 
futuros. 

Quadro 6- Quadro sinóptico com as referências encontradas. 

 

Observando os estudos citados acima, percebe-se que a temática “estresse e 

depressão” entre os estudantes de ensino superior, têm chamado atenção e preocupado 
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muitos autores. Analisando os estudos encontrados, notamos que há um grande número de 

estudantes de enfermagem com sinais de estresse, ansiedade e depressão, alguns deles em 

nível elevado/grave. Muitos alunos identificam como preditores do estresse: as exigências da 

formação acadêmica, a falta de tempo e de lazer. Alguns recorrem ao consumo de álcool, 

tabaco e ansiolíticos (anti-depressivos), como estratégia de “fuga da realidade” por se 

sentirem ansiosos, tensos ou preocupados demais. 

Além disso, evidenciou-se que a grande quantidade de trabalho, o ano acadêmico e o 

tempo dedicado aos estudos, contribuem para a baixa qualidade do sono e baixa qualidade 

de vida da maioria dos acadêmicos, em especial àqueles que cursam os anos intermediários 

da faculdade. 

Também, vale citar o do estudo de Moreira e Furegato (2013). Sua pesquisa destacou 

que àqueles que apresentavam “estados depressivos”, acompanharam proporcionalmente 

àqueles que obtiveram escores elevados de estresse, tal como registrado em outros estudos 

com essa temática.   

Assim, através dessa breve pesquisa, percebe-se que estresse e depressão estão inter-

relacionados e há necessidade de mais estudos com essa temática tão importante. 

Portanto, a presente pesquisa torna-se de grande relevância, pois um estudo que 

aborde a saúde mental dos estudantes de enfermagem, com foco no estresse e depressão, 

requer uma investigação que considere o contexto do ensino superior e as questões 

pertinentes a este cenário para que haja mais intervenções de modo a promover a saúde 

mental e garantir o bem estar desse público de acordo com a realidade que vivem. 

 

1.4 OBJETO DE ESTUDO 

 

Este trabalho teve como objeto de estudo a avaliação e a correlação dos níveis de 

estresse e depressão dos acadêmicos de enfermagem. 

 

1.5 QUESTÕES DE PESQUISA 

   

Qual é a prevalência dos sinais de estresse e depressão nos discentes de enfermagem? 

Qual é o período acadêmico mais afetado? Como o estresse e a depressão podem afetar 

negativamente a saúde mental dos estudantes? 
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1.6 OBJETIVOS 

 

- GERAL 

Avaliar, através de questionários validados e auto-aplicáveis, os níveis de estresse e 

depressão dos discentes de enfermagem. 

 

- ESPECÍFICOS 

1) Levantar a prevalência de manifestações decorrentes de estresse e depressão em 

alunos de graduação em enfermagem. 

2) Correlacionar os dados encontrados com os períodos correspondentes ao curso de 

graduação em enfermagem. 

 

1.7 CONTRIBUIÇÃO 

 

Sabe-se hoje que os sintomas decorrentes de sinais de estresse e depressão podem 

surgir muito antes do aparecimento de um transtorno definido e completo. A exposição 

precoce à fatores estressores desta natureza são co-responsáveis pelo surgimento de 

transtornos mentais a curto, médio e longo prazo, bem como podem precipitar a ocorrência 

de quadros psiquiátricos.  

Portanto, vale ressaltar a importância de se avaliar previamente traços de ansiedade, 

estresse e depressão nos futuros profissionais da área de enfermagem, pois a partir dos dados 

encontrados, será possível desenvolver planos estratégicos de promoção à saúde de modo a 

garantir o bem estar mental, e consequentemente de vida, dos estudantes. Por conseguinte, é 

possível melhorar a qualidade de trabalho dos enfermeiros recém-formados e colocar no 

mercado bons profissionais. 
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2. REVISÃO TEMÁTICA 

2.1 SAÚDE MENTAL, BEM ESTAR PSICOLÓGICO E QUALIDADE DE VIDA 

 

A saúde mental, a saúde física e a social são fios da vida estreitamente entrelaçados e 

profundamente interdependentes. À medida que cresce a compreensão desse 

relacionamento, torna-se cada vez mais evidente que a saúde mental é indispensável para o 

bem-estar geral dos indivíduos, das sociedades e das relações. A importância da saúde 

mental é reconhecida pela OMS, na sua própria definição de saúde, “não simplesmente a 

ausência de doença”, mas, como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social” 

(WHO, 2002). 

Esta é ainda determinada pela inter-relação de fatores físicos, ambientais, sociais, 

psicológicos e espirituais, e é parte integrante de todo o desenvolvimento humano. Em 

termos positivos, entende-se a Saúde Mental como um estado de funcionamento ótimo do 

ser humano, no qual a promoção das qualidades da pessoa para otimizar o seu potencial, é 

fundamental (LLUCH, 2002, 2003). 

A OMS afirma que não existe definição "oficial" de saúde mental, pois as diferenças 

culturais, julgamentos subjetivos e teorias relacionadas concorrentes afetam o modo como a 

"saúde mental" é definida. Assim, a saúde mental é um termo usado para descrever o nível 

de qualidade de vida cognitiva ou emocional. Deste modo, saúde mental pode incluir a 

capacidade de um indivíduo de apreciar a vida e procurar um equilíbrio entre as atividades e 

os esforços para atingir a resiliência psicológica (SESA, 2011). 

Ainda de acordo com a OMS (2002), a saúde mental, que não é apenas a ausência de 

perturbação mental, deve contemplar o bem-estar subjetivo, a auto-eficácia percebida, a 

autonomia, a competência, a dependência intergeracional e a auto realização do potencial 

intelectual e emocional da pessoa. 

De forma a contextualizar, destaca-se que de acordo com a Lei nº 8080, artigo 2º a 

saúde é um direito fundamental do ser humano. No artigo 3º desta mesma Lei, destaca-se 

que a saúde tem fatores condicionantes e determinantes, como por exemplo, o trabalho e o 

lazer, e que se deve garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, 

mental e social. No artigo 5º destaca-se que são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), 

dentre outros, identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde, 
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formular políticas de promoção da saúde e dar assistência as pessoas por intermédio de 

ações de promoção da saúde (BRASIL, 1990) 

Cuidar da saúde mental é uma forma de conviver melhor consigo próprio e de se 

prevenir de distúrbios mais sérios. O mal-estar mental designa um estado que não apenas 

incomoda, mas que interfere na vida do sujeito e dos que o rodeiam. 

Para Lorusso apud Sesa (2011) a saúde mental é o equilíbrio emocional entre o 

patrimônio interno e as exigências ou vivências externas. É a capacidade de administrar a 

própria vida e as suas emoções dentro de diversas variações sem, contudo, perder o valor do 

real e do precioso. É ser capaz de ser sujeito de suas próprias ações sem perder a noção de 

tempo e espaço. É buscar viver a vida na sua plenitude máxima, respeitando o legal e o 

outro. 

Define-se saúde mental como estar de bem consigo e com os outros. Aceitar as 

exigências da vida. Saber lidar com as boas emoções e também com as desagradáveis: 

alegria /tristeza; coragem/medo; amor/ódio; serenidade/raiva; ciúmes; culpa; frustrações. 

Reconhecer seus limites e buscar ajuda quando necessário. Existem alguns itens que são 

critérios de ter saúde mental, são eles: atitudes positivas em relação a si; crescimento, 

desenvolvimento e auto realização; integração e resposta emocional; autonomia e 

autodeterminação; percepção apurada da realidade; e domínio ambiental e competência 

social (SESA, 2011). 

Sobre o aspecto do bem-estar psicológico, este está diretamente relacionado com a 

qualidade de vida e de saúde mental, uma vez que trata-se de uma relação de inter-

dependência. 

O conceito de bem-estar é recente e surgiu por volta dos anos 60 do século XX, mas 

suas raízes ideológicas remontam o século XVIII, época do Iluminismo, na qual se defendia 

o principio de que a existência humana é a vida em si mesma, ou seja, priorizava-se o 

desenvolvimento pessoal e a felicidade como valores centrais. A sociedade começa a ser 

vista como uma forma de proporcionar a satisfação de necessidades à aquisição de uma boa 

vida (RIBEIRO; GALINHA, 2005). 

Assim como ocorreu uma evolução no conceito de qualidade de vida, da mesma 

forma aconteceu com o conceito de bem-estar. Inicialmente a satisfação das necessidades 

estava mais associada a recursos matérias, na qual se priorizavam os ganhos monetários e os 

bens de serviço que o dinheiro poderia comprar. Mas ao longo do tempo percebeu-se que 

existia outros aspectos que determinavam o bem-estar, como a saúde, as relações sociais e 
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familiares, a satisfação com o trabalho, a autonomia, entre outros, sendo valorizadas outras 

dimensões da vida de um indivíduo (RIBEIRO; GALINHA, 2005). 

Para Diener (2000), o bem-estar psicológico é definido pelas apreciações que cada 

indivíduo faz da sua própria vida como um todo, ou incidindo sobre aspectos particulares da 

mesma. Para este autor, o bem-estar é composto por quatro componentes: satisfação com a 

vida (apreciações globais sobre a vida), satisfação com domínios importantes (ex.: satisfação 

com o trabalho), afeto positivo (vivência de emoções e sentimentos agradáveis) e baixos 

níveis de afeto negativo (experiência reduzida de emoções e sentimentos desagradáveis). 

Segundo Veenhoven (1992) o bem-estar pode ser definido como o grau em que cada 

pessoa julga a qualidade de sua vida favoravelmente como um todo. Autores como Silva e 

cols. (2007) defendem que a sensação de bem-estar ou de satisfação com a vida está 

fortemente ligada à capacidade do indivíduo em lidar com a ocorrência de eventos de sua 

vida. Os mesmos autores acrescentam que a ruptura na sensação de bem-estar psicológico 

pode relacionar-se com a dificuldade em manejar eventos de vida considerados estressantes, 

tanto nas esferas pessoal, como social e cultural, o que acaba por afetar o comportamento do 

indivíduo e a percepção da sua saúde. 

A maioria das pessoas entende “qualidade de vida” como um termo que representa 

uma forma de explicar subjetivamente o que é viver bem, estar satisfeito ou feliz consigo 

mesmo e com o mundo ao seu redor. O fator principal que a determina é, sem sombra de 

dúvidas, o bem-estar físico, mental e social. Porém, não é fácil conceituar qualidade de vida, 

pois este termo ainda não foi estabelecido e também não tem sido empregado corretamente 

(SILVA apud SILVA et al., 2000). Além disto, a definição de qualidade de vida não é aceita 

universalmente, gerando discussões acerca desta temática. 

Assim, cabe-se ressaltar que os problemas de saúde mental são uma das principais 

causas de morbidade nas sociedades atuais, com subsequentes limitações. 

 

2.2 ESTRESSE E DEPRESSÃO 

 

O termo estresse foi utilizado pela primeira vez na área da saúde em 1926 por Selye 

para designar um conjunto de reações específicas que ele havia observado em pacientes 

sofrendo as mais diversas patologias. Em 1936, Hans definiu a reação do estresse como uma 

síndrome geral de adaptação e em, 1974, ele redefiniu estresse como uma resposta não 

específica do corpo a qualquer exigência (SEYLE, 1956). 
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As primeiras referências à palavra stress, com significado de "aflição" e 

"adversidade", são do século XIV. No século XVII, o vocábulo de origem latina passou a ser 

utilizado em inglês para designar opressão, desconforto e adversidade (LIPP, 1996). 

Segundo Selye (1956), a palavra estresse vem do inglês stress. Este termo foi usado 

inicialmente na física para traduzir o grau de deformidade sofrido por um material quando 

submetido a um esforço ou tensão e transpôs este termo para a medicina e biologia, 

significando esforço de adaptação do organismo para enfrentar situações que considere 

ameaçadoras a sua vida e a seu equilíbrio interno. 

O termo estresse denota o estado gerado pela percepção de estímulos que provocam 

excitação emocional e, ao perturbarem a homeostasia, disparam um processo de adaptação 

caracterizado, entre outras alterações, pelo aumento de secreção de adrenalina produzindo 

diversas manifestações sistêmicas, com distúrbios fisiológico e psicológico (MARGIS; et.al. 

2003). 

Em 1936 o fisiologista canadense Hans Selye introduziu o termo “stress” no campo 

da saúde para designar a resposta geral e inespecífica do organismo a um estressor ou a uma 

situação estressante. Posteriormente, o termo passou a ser utilizado tanto para designar esta 

resposta do organismo como a situação que desencadeia os efeitos desta (MARGIS et. al. 

2003). 

A resposta ao estresse é resultado da interação entre as características da pessoa e as 

demandas do meio, ou seja, as discrepâncias entre o meio externo e interno e a percepção do 

indivíduo quanto a sua capacidade de resposta (MARGIS et. al. 2003). 

Pode-se definir o estresse ocupacional a partir do enfoque nos estressores 

organizacionais que permitem diferenciar dois tipos de estudo: os de estresse ocupacional e 

os de estresse de forma geral. O ocupacional enfoca estressores relacionados ao ambiente de 

trabalho, e os de forma geral estressores gerais na vida do indivíduo (PASCHOAL; 

TAMAYO, 2006). 

Esta resposta ao estressor compreende aspectos cognitivos, comportamentais e 

fisiológicos, visando a propiciar uma melhor percepção da situação e de suas demandas, 

assim como um processamento mais rápido da informação disponível, possibilitando uma 

busca de soluções, selecionando condutas adequadas e preparando o organismo para agir de 

maneira rápida e vigorosa. A sobreposição destes três níveis (fisiológico, cognitivo e 

comportamental) é eficaz até certo limite, o qual uma vez ultrapassado, poderá desencadear 

um efeito desorganizador (MARGIS et. al. 2003). 
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O stress é uma reação que possui componentes físicos, psicológicos, mentais e 

hormonais que pode se desenvolver frente a situações que representem um desafio para o 

indivíduo. Devido à ação perfeitamente integrada do stress sobre todo o organismo humano, 

seus sintomas podem ter uma caracterização somática ou psicológica (LIPP, 2013).  

A resposta ao estresse depende, em grande medida, da forma como o indivíduo filtra 

e processa a informação e sua avaliação sobre as situações ou estímulos a serem 

considerados como relevantes, agradáveis, aterrorizantes, etc. Esta avaliação determina o 

modo de responder diante da situação estressora e a forma como o mesmo será afetado pelo 

estresse (MARGIS et. al. 2003). 

O modelo multicausal de transtornos mentais prevê a influência de fatores genéticos 

e ambientais. Neste modelo, uma relação longitudinal causal entre os eventos estressores, o 

surgimento de sintomas e de transtornos mentais apresenta plausibilidade biológica aceitável 

(MARGIS et. al. 2003). 

Segundo Teng et.al. (2005) seja como fator de risco, seja piorando a aderência ao 

tratamento, ou ainda piorando o prognóstico, pesquisas que estudaram sintomas depressivos 

e ansiosos mostraram que esses estão relacionados a presença de transtornos mentais, 

mesmo em indivíduos previamente sadios clinicamente, aumenta o risco de 

desenvolvimento de doenças cardíacas, diabetes tipo 2, alterações tireoidianas, obesidade, 

doenças renais, dor crônica e etc. 

Algumas das manifestações físicas do stress são mais conhecidas e reconhecidas 

como tendo na sua gênese o stress como fator desencadeante, tais como doenças 

gastrointestinais, cardiovasculares, respiratórias, músculo-esqueléticas, dermatológicas e 

imunológicas. Porém, menos conhecidas são as conseqüências psicológicas do stress 

excessivo, tais como ansiedade difusa ou generalizada, insônia, esquizofrenia, episódios 

maníaco-depressivos e depressão (LIPP, 2013) 

Existem indicativos de associação entre a exposição a eventos de vida estressores 

negativos e depressão. Brown et.al. apud Margis et al. (2003), em uma revisão de 10 estudos 

populacionais com mulheres deprimidas, concluíram que em média 83% dos casos 

apresentavam eventos de vida estressores anteriores ao surgimento do quadro depressivo. 

Entretanto, nem todos os sujeitos expostos desenvolveram psicopatologia, e uma em cinco 

mulheres expostas a eventos estressores desenvolveram depressão. Achados como este nos 

remetem para a questão da variabilidade individual. 
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A depressão é uma síndrome psiquiátrica altamente prevalente na população em 

geral; estima-se que acometa 3% a 5% desta. Apesar desta alta prevalência em populações 

clínicas, a depressão ainda é subdiagnosticada e, quando corretamente diagnosticada, é 

muitas vezes tratada de forma inadequada, com subdoses de medicamentos e manutenção de 

sintomas residuais, que comprometem a evolução clínica dos pacientes. Apenas 35% dos 

doentes são diagnosticados e tratados adequadamente (STENG; HUMES; DEMETRIO, 

2005). 

O número de pessoas com depressão parece estar aumentando, principalmente 

devido ao estresse, que também parece estar se maximizando nos dias atuais.  

Estima-se que a depressão seja responsável por uma grande parte das 70.000 pessoas 

que tentam o suicídio anualmente nos EUA. De acordo com as estatísticas do National 

Institute of Health, cerca de 125.000 pessoas são internadas anualmente com o diagnóstico 

de depressão. No Brasil, estima-se que haja cerca de 54 milhões de pessoas que um dia 

experimentarão depressão, sendo que 7,5 milhões terão episódios agudos e graves, até com 

risco de suicídio. Estima-se que a depressão atinja 15% dos homens e 25% das mulheres, 

sendo que nas mulheres a depressão é cerca de 50% mais diagnosticada do que os homens 

(LIPP, 2013). 

Por causa das suas consequências, às vezes devastadoras, é muito importante que 

atenção especial seja dada a este assunto. A depressão é considerada como a condição que 

mais sofrimento traz ao ser humano. É capaz de destruir a felicidade e a qualidade de vida de 

qualquer pessoa. Reduz a criatividade e a produtividade do ser humano, tira a vontade de 

viver e interagir com os outros. Pessoas com depressão vivem a vida pela metade, como se 

todas as cores e todas as alegrias ao seu redor estivessem cobertas por um filó escuro. O 

depressivo sabe que as cores estão ali embaixo desta coberta de névoa, porém ele não 

consegue usufruir de sua beleza. Como a habilidade intelectual é inafetada, a pessoa sofre 

mais ainda por saber que a alegria está ali disponível e que ele dela não consegue usufruir 

(LIPP, 2013). 

Em síntese, eventos de vida estressores podem ser entendidos como preditores 

ambientais de ansiedade e depressão. Fatores genéticos desempenham um papel nas 

diferenças de suscetibilidade individual a estes eventos (MARGIS et. al. 2003). 

Na área psicológica, há também evidência de que a depressão possa ser um sintoma 

de stress patológico, principalmente do stress interpessoal. Depressão e stress se confundem 
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e tornam o diagnóstico diferencial muito difícil em certos momentos. O quadro a seguir 

mostra os pontos em comum entre stress e depressão (LIPP, 2013). 

 

 
Quadro 7: Sintomas comuns ao estresse e depressão. 

 

De acordo com França e Rodrigues (2002), o stress que se apresenta como processo e 

em fases tem, na sua primeira fase, a reação de alarme, na qual o indivíduo apresenta 

alterações fisiológicas tais como, aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial, da 

concentração de glóbulos vermelhos e da concentração de açúcar no sangue, além de 

redistribuição do sangue, aumento da frequência respiratória, dilatação dos brônquios, 

dilatação da pupila, aumento da concentração de leucócitos e ansiedade. 

Na reação de resistência, segunda fase do processo de stress, quando o organismo 

humano já atingiu o platô para o reconhecimento do desafio que está enfrentando, os 

sintomas mais comuns são: aumento do córtex da supra-renal, atrofia de estruturas 

relacionadas a produção de células sanguíneas, ulcerações no aparelho digestivo, 

irritabilidade, insônia, mudanças no humor e diminuição do desejo sexual. 

Finalmente, na fase de exaustão, a terceira fase do processo stress, ou seja, com o 

stress estabelecido, o individuo pode apresentar, em condições mais graves: retorno parcial e 

breve da reação de alarme, falha nos mecanismos de adaptação, esgotamento por sobrecarga 

fisiológica e morte no organismo. 

 

• Sensação de cansaço e desgaste; 
• Diminuição da libido; 
• Dificuldades com a memória; 
• Autodúvidas; 
• Hipersensibilidade emocional; 
• Vontade de fugir de tudo; 
• Inabilidade de concentração; 
• Dificuldade de tomar decisões; 
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Quadro 8: Fases e sintomas do estresse. Fonte: Vasconcelos (2002ª, p.152). 

 

O diagnóstico diferencial entre a depressão sintoma de stress e outros tipos de 

depressão, inclusive a biológica que ocorre como efeito colateral de medicamentos e a que 

faz parte do quadro de transtorno psiquiátrico, é bastante complexo. Para se diferenciar a 

depressão sintoma de stress é preciso analisar se a pessoa está tendo que fazer um esforço 

muito grande para se adaptar a algo como, por exemplo, uma hospitalização, mudança de 

emprego ou separação conjugal (LIPP, 2013). 

Nos casos da depressão sintoma de stress, uma vez resolvido o estado de tensão, a 

depressão desaparece sem necessidade, na maioria das vezes, de medicação anti-depressiva. 

O tratamento da depressão sintoma de stress é realizado através do uso dos quatro pilares do 

treino de controle do stress: alimentação anti-stress, relaxamento muscular, exercício físico e 

reestruturação cognitiva (LIPP, 2013). 

Assim, deve-se ressaltar que na sociedade atual a maioria das pessoas vive um 

período de enorme tensão psicológica, que pode levar ao desenvolvimento de transtornos 

mentais como estresse e depressão. Este fato, constitui uma realidade nos estudantes do 

ensino superior, visto que são alvo de inúmeras pressões decorrentes do novo estilo de vida 

que se submetem nesta fase. A separação física dos pais, à exigência das instituições de 

ensino e professores, à adaptação a uma nova etapa, à necessidade de corresponder às 

expectativas depositadas sobre eles, as suas próprias expectativas, medos e frustrações, são 

algumas das muitas experiências sofridas por esse público e que podem comprometer seu 

bem estar mental. 
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2.3 SAÚDE MENTAL DOS ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR 

 

A educação superior tem sido alvo de discussões e debates pelas mudanças que vem 

sofrendo, principalmente pelo crescimento de oportunidades de ingresso no ensino superior 

que ocorreu em todo mundo a partir da década de 50 do século XX. Nesta época havia cerca 

de sete milhões de estudantes universitários no mundo, passando para 64 milhões na década 

de 90, o que demonstra um crescimento considerável (JOLY, et. al., 2005). 

A entrada no ensino superior é considerada como uma das etapas mais importantes 

na vida de um estudante, a nível acadêmico e desenvolvimental. Propicia um leque variado 

de novos desafios, experiências e vivências culturais, intelectuais, educacionais e afetivas, 

perante os quais o estudante tem de se adaptar, desenvolver estratégias adequadas e saber 

lidar com as mudanças de modo a ser bem-sucedido academicamente (PEREIRA, 2005). 

Tem-se observado um aumento no número de estudantes universitários no Brasil, 

que tem ocorrido pela maior facilidade de ingresso no ensino superior e pela criação de 

novos estabelecimentos de ensino, dessa forma, pode dizer que a educação superior no 

Brasil encontra-se em processo de expansão (SCHELEICH, 2006). 

Ingressar no ensino superior pode ser estressante para muitos estudantes por ser um 

processo de adaptação social e educacional. Quando esse estresse se torna constante, existe 

maior probabilidade para o desenvolvimento de doenças físicas ou aflições psicológicas, 

sendo assim, identificar o risco precocemente, como uma forma de prevenção torna-se 

essencial para evitar um adoecimento futuro (BOHRY, 2007). 

Além disso, os sintomas psíquicos da depressão – sentimento de tristeza, baixa 

autoestima, desesperança, desinteresse, falta de concentração, percepção opaca do mundo 

externo, desejo na morte, juntamente com os sintomas orgânicos como alterações de sono, 

apetite, diminuição do libido, falta de energia e fatiga lentidão ou agitação psicomotora e 

sintomas sociais de retraimento, alteração na produtividade, desinteresse pelo lazer, 

fundamentam a importância de se conhecer a realidade da vida acadêmica universitária para 

um atendimento de qualidade a este individuo, colaborando para o sucesso de sua futura 

vida profissional (RIOS, 2006). 

Segundo Albuquerque (2008), é durante o primeiro ano do 1º ciclo do ensino 

superior que se registram as maiores dificuldades de adaptação, quebras de rendimento 

acadêmico e se verificam as maiores quebras de expectativas relativamente à universidade. 

Almeida, Soares e Ferreira (2000) explicam este fenômeno, pelo fato de a transição entre o 
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ensino secundário e o ensino superior exigir a superação de desafios acadêmicos, pessoais, 

vocacionais e sociais. 

O ingresso no Ensino Superior engloba o desenvolvimento de um maior sentido de 

independência e autonomia, conduzindo a um processo de individualização (FERRAZ, 

2000). A descrita fase de desenvolvimento tem sido frequentemente associada a um 

ambiente estressante para os estudantes (MENDES, 2005; SAIPANISH, 2003). Esta 

associação tem vindo a ser justificada pela separação da família, o contato com um número 

mais diversificado de pessoas, pela menor proximidade das relações, pela maior 

competitividade, pelo tipo de ensino e pela maior responsabilidade pessoal (FIGUEIRA; 

PINTO, 2005). De igual modo, a baixa autoestima, estratégias de gestão de problemas 

ineficazes e uma rede de apoio social insatisfatória, são alguns fatores predisponentes para 

as dificuldades de adaptação a este sistema de ensino (PEREIRA, 2001). 

O estudante de enfermagem ao ingressar no curso vê-se obrigado a adaptar-se a um 

contexto radicalmente novo de ensino-aprendizagem e também de vida universitária, 

mudando seu estilo de vida, muitas vezes entendendo isso como perdas no que tange sua 

vida pessoal, inter-relacional e lazer. Durante o curso enfrenta vários tipos de exigências 

como competição, abuso moral, carga horária extensa, contato com o processo saúde, 

doença e morte, muitas vezes sendo privilegiada a aquisição de conteúdos em detrimento de 

aquisições de valores que o tornem mais capaz de enfrentar tais vicissitudes.  

O curso propicia ao estudante uma série de agentes estressores que são percebidos de 

forma individualizada, subjetiva e temporal, dependendo do patrimônio cultural, emocional 

e socioeconômico, que determinam a resiliência e escolhas de cada aluno. 

Relativamente aos estudantes de Enfermagem, alguns autores referem igualmente 

elevados níveis de stress relacionados com a vida acadêmica e, paralelamente, risco 

acrescentado de problemas de saúde mental, também de natureza ansiosa e depressiva 

(JONES; JOHNSTON, 1997, 1999, 2000; LO, 2002; MAVILLE, KRANZ; TUCKER, 

2004) 

As experiências emocionais dos estudantes, sobretudo as dos de 1º ano, têm um 

impacto determinante na sua adaptação, sucesso acadêmico (MONTEIRO et al., 2008), 

bem-estar e níveis de autoconfiança (DAVID et al., 2012). Deste modo, assume-se como 

fulcral que as instituições do ensino superior procurem fomentar políticas que visem a 

promoção do bem-estar, da saúde mental e do desenvolvimento de competências pessoais no 
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estudante, de forma a que este esteja mais “equipado” para enfrentar autonomamente os 

sucessos, os insucessos, os dilemas da vida universitária e o futuro (SANTOS et al., 2010). 

A entrada no ensino superior é uma transição educativa (CHICKERING apud 

PINHEIRO, 2003) e como qualquer transição pode trazer aspectos positivos ou negativos 

para o desenvolvimento do estudante. Assim, para que seja capaz de prosseguir no sentido 

da adaptação às mudanças, o estudante deve ser capaz de mobilizar os seus recursos pessoais 

e dos sistemas a que pertence (SCHOLSSBERG apud PINHEIRO, 2003). Para tal, três 

elementos são essenciais: (A) identificação da transição; (B) fatores determinantes das 

respostas às transições; (C) promoção ou reforço dos recursos individuais. Deste modo, o 

grande objetivo é dar oportunidade, ao estudante, de lidar com a transição de um modo mais 

positivo e adaptativo, evitando o aparecimento de perturbações e mal-estar. 

Já a saída do ensino superior e a entrada no mercado de trabalho parece exercer um 

forte impacto na forma como o jovem adulto se pressiona e nos sentimentos por ele 

vivenciados. A percepção que cada indivíduo tem da sua capacidade para atingir as metas 

pretendidas influencia o seu potencial de ação (PARADA; COIMBRA, 2004), sendo que se 

torna fundamental levar os estudantes a compreender o processo de transição para a vida 

profissional ativa de forma a ajudá-los a lidar com os contextos em mudança e a 

envolverem-se nas tomadas de decisão e na construção dos seus projetos de vida (LIMA ; 

FRAGA, 2010).  

O Ensino Superior é um contexto potenciador de múltiplos desafios a nível pessoal, 

interpessoal e institucional. Ao longo do seu percurso, o estudante universitário confronta-se 

com estímulos potencialmente ansiógenos, como a época de exames ou o contínuo trabalho 

autônomo do aluno (REIS; CAMACHO, 2009). Quando os níveis de estresse são 

pressionados negativamente ou se tornam excessivos, afetam não apenas a performance 

acadêmica como a saúde mental dos alunos (MISRA et al., 2000). O distress psicológico 

caracteriza-se pelo desenvolvimento de sintomatologia depressiva e ansiógena 

(STALLMAN, 2010).  

Para Esperidião e Munari (2004) os alunos de enfermagem ao iniciarem o curso 

deparam-se muitas vezes, com uma realidade nem sempre esperada, tanto em relação ao 

curso com às condições de ensino, percebendo-se diante de uma etapa de suas vidas, onde 

são chamados à responsabilidade pelo próprio caminhar e pelas escolhas a serem feitas.  

Segundo Monteiro et al. (2007) o ambiente que deveria contribuir na edificação do 

conhecimento e ser a base para as experiências de formação profissional se torna, por vezes, 
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o desencadeador de distúrbios patológicos, quando ocorre uma exacerbação da problemática 

do estresse acadêmico nos estudantes. 

Estudos recentes têm mostrado que à exposição dos estudantes de enfermagem às 

cargas de trabalho, se assemelham à exposição dos profissionais já inseridos no mercado de 

trabalho (BARACHATI, 2005). Esta semelhança sinaliza para um futuro profissional com 

os mesmos comprometimentos que hoje acometem os trabalhadores de saúde, caso uma 

intervenção não seja aplicada ainda na vida acadêmica desta categoria profissional 

(SCUDELER, 2006). 

No contexto de uma profissão que possui como essência o cuidar, passando a ver o 

outro como um ser único e complexo, com a finalidade de promover, manter e restaurar a 

saúde visando o bem-estar é fundamental que a formação profissional favoreça também, o 

processo de autoconhecimento, a tomada de consciência quanto ao cuidado de si como ponto 

de partida para aprender a cuidar do outro em situação de dependência e muitas vezes de 

fragilidade nos serviços de saúde (OLIVEIRA, 2006).   

Isso porque a Enfermagem, como área de conhecimento, tem como essência o cuidar 

que envolve, fundamentalmente, seres humanos, o ser-cuidador e o ser cuidado. Envolve as 

condições que cada um traz consigo suas experiências, seu modo de ser, estar, sentir e 

relacionar-se no mundo e com o mundo. Nesse encontro, o resultado das ações de cuidado é 

mútuo (BECKER, 2004). 

Os estudantes universitários são vistos como um grupo de indivíduos que podem 

gerar recursos no país, ou seja, que podem contribuir para um futuro melhor. Por isso a 

importância de se investir nessa população, de se identificar as suas vulnerabilidades e 

recursos, para que essa fase da vida seja realizada da melhor forma possível, com ganhos 

tanto para os estudantes como para a sociedade (NEVES; DALGALARRONDO, 2007).  

Tendo em vista o contexto apresentado, este estudo propõe avaliar, os níveis de 

estresse e depressão dos discentes do curso de enfermagem, de acordo com o entendimento 

que eles mesmos têm acerca da sua saúde mental e qualidade de vida, por meio da 

exploração dos processos favoráveis e desgastantes presentes na graduação do curso e de 

acordo com o período acadêmico que cursam. 
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3 METODOLOGIA  

3.1. DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva. A pesquisa exploratória tem como 

objetivo proporcionar maiores informações sobre determinado assunto, delimitar um tema, 

definir os objetivos ou formular hipóteses de uma pesquisa, e, por isso, é o primeiro passo de 

todo trabalho científico (ANDRADE, 2003). Além disso, a pesquisa exploratória visa 

proporcionar maior familiaridade com o problema (explicitá-lo). Pode envolver 

levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas experientes no problema pesquisado. 

Geralmente, assume a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso (GIL, 2008). 

Também esta é uma pesquisa descritiva, pois, a partir da descrição dos resultados da 

percepção dos discentes de enfermagem, será possível definir e diagnosticar a saúde mental 

dos mesmos, assim como estabelecer ações para a promoção da sua saúde mental. Cervo & 

Bervian (2002, p.65), interpretam que: “a pesquisa descritiva observa, registra, analisa e 

correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los”. 

Ainda, segundo Gil (2008), a pesquisa descritiva tem por objetivo descrever as 

características de determinadas populações ou fenômenos. Uma de suas peculiaridades está 

na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a 

observação sistemática. Ex.: pesquisa referente à idade, sexo, procedência, eleição etc. 

Caracteriza-se por ser um estudo transversal, visto que os dados foram recolhidos 

num só momento. Os dados obtidos, por sua vez, visaram avaliar os níveis de estresse e 

depressão auto-referidos pelos alunos. 

 

3.2 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

A abordagem metodológica que foi utilizada é quantitativa. A pesquisa quantitativa é 

um estudo estatístico que se destina a descrever as características de uma determinada 

situação, medindo numericamente as hipóteses levantadas a respeito de um problema de 

pesquisa. É especialmente projetada para gerar medidas precisas e confiáveis que permitam 

uma análise estatística. 

O tipo de pesquisa de acordo com os instrumentos de coleta de dados foi a pesquisa 

de campo. De acordo com Cervo e Bervian (2002) a pesquisa de campo usa técnicas 
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específicas, que tem por finalidade recolher e registrar ordenadamente os dados relativos ao 

escolhido como objeto de estudo, utilizando as técnicas de entrevista, o questionário, o 

formulário, o teste, dentre outras. 

Além disso, ela procura o aprofundamento de uma realidade específica. É 

basicamente realizada por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de 

entrevistas com informantes para captar as explicações e interpretações do ocorrem naquela 

realidade (GIL, 2008). 

 

3.3 ASPECTOS ÉTICOS  

 

Ressalta-se que ao escolher a pesquisa de campo, não podemos deixar de abordar 

sobre os aspectos que envolvem a eticidade da pesquisa, nos termos do que dispõe a 

Resolução n° 466/12 (BRASIL, 2006) do Conselho Nacional de Saúde (CNS).  

Logo, a pesquisa foi encaminhada à Plataforma Brasil e ao Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro (CEP/HUAP) no dia 18/05/2016 e, até o 

momento, aguarda aprovação (ANEXO I). Os discentes que foram convidados a participar 

deste estudo,receberam os esclarecimentos necessários acerca do objetivo da pesquisa, da 

garantia de sigilo e anonimato, do caráter voluntário da participação e os riscos envolvidos 

neste. Após tal ciência, os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), confirmando sua participação voluntária na pesquisa (APÊNDICE I). É 

importante ainda destacar que, devido ao atraso na aprovação desta pesquisa pelo CEP, os 

participantes não terão seus dados divulgados. 

 

3.4 CENÁRIO DA PESQUISA  

 

O cenário da pesquisa foi a Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

(EEAAC/UFF), localizada no município de Niterói (RJ-Brasil). 

Através do Decreto-Lei nº 1. 130 de 19 de abril de 1944 foi criada a Escola de 

Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro, atual Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa/UFF. A inauguração, porém, ocorreu em 18 de outubro de 1944 com ampla divulgação 

pela imprensa escrita e falada, com presença de personalidades do cenário político regional e 

nacional e de entidades sociais e médicas, sendo o ano letivo iniciado em 1 de fevereiro de 

1945. 
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De acordo com dados colhidos do site da EEAAC, o nome Aurora de Afonso Costa 

foi instituído no ano de 1995, em homenagem a D. Aurora de Afonso Costa fundadora e 

primeira diretora da escola. A escola se ocupa da formação de enfermeiros e licenciados em 

enfermagem na graduação e na pós-graduação, com ações de extensão e pesquisa nos 

Municípios de Niterói e do Leste Fluminense, cuja missão é a atuação na formação de 

profissionais a partir de atividades de ensino teórico, teórico-prático e estágio, de pesquisa, 

de pós-graduação e de extensão, favorecendo o avanço científico e tecnológico da profissão 

de enfermagem. 

Ainda conforme o mesmo site, atualmente, a escola possui 580 alunos de graduação, 

322 alunos de pós-graduação, 80 docentes e 55 funcionários. Sua localização se dá na Rua 

Dr. Celestino, 74 6° andar – Centro Niterói - Rio de Janeiro. CEP 24020-091. 

Além disso, o Curso de Graduação de Enfermagem e Licenciatura da UFF tem carga 

horária de 5.440 horas, sendo que deste total, 24% são destinados aos estágios curriculares 

obrigatórios do campo de formação específica e da licenciatura, respectivamente 900 e 400 

horas. 

O currículo do curso de enfermagem e suas atividades agregadas exigem dedicação 

intensa do estudante, havendo uma grade horária com pouco tempo livre. Tal realidade, 

somada ao excesso de conteúdo ministrado, leva o estudante a diminuir suas horas de sono e 

apresentar sonolência diurna, que afeta a sua qualidade de vida. Os mesmos passam 4 anos e 

meio na correria entre vários campos de estudos (Campus Gragoatá, Biomédico, 

Valonguinho, Escola de Enfermagem e diversos campos de estágio) ao longo do dia, já que o 

curso se dá em forma de período integral. 

 

3.5 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Participaram desta pesquisa 36 alunos, regularmente matriculados e cursantes do 

primeiro e nono períodos do curso de Graduação e Licenciatura em Enfermagem da Escola 

de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC/UFF), localizada no município de Niterói 

(RJ-Brasil). Todos os alunos foram selecionados de modo aleatório, sendo metade (18) do 

primeiro período e a outra metade (18) do nono. 

 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 
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Estudantes que cursam o primeiro e nono períodos do curso de Graduação e 

Licenciatura em Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

(EEAAC/UFF), os quais aceitam participar do estudo, após convite, explanação sobre os 

objetivos, metodologia a ser aplicada na pesquisa e a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 

 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

Estudantes que não tenham 18 anos completos até a data da coleta de dados e/ou 

àqueles que não preencheram corretamente o TCLE e/ou os questionários propostos. 

 

3.6 RISCOS 

 

Foi garantido e informado aos participantes que os riscos relacionados à sua 

participação são mínimos. Caso apresentasse algum problema no decorrer de qualquer etapa 

da pesquisa que lhes causasse emoções desconfortantes, seria prestado apoio psicológico 

respeitando esse momento e seria de decisão dos participantes quanto à continuidade de sua 

colaboração na pesquisa, podendo esta ser interrompida, remarcada ou até mesmo cancelada.  

Caso fosse necessário e de desejo do participante, este poderia ser encaminhado à um 

psicólogo do grupo de apoio psicológico estudantil disponível gratuitamente, segundo o site 

da UFF, na Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí, Reitoria, sala de atendimento ao aluno, com 

agendamento prévio pelo telefone (21) 2629-5320. 

 

3.7 BENEFÍCIOS 

 

Através deste estudo, foi possível avaliar precocemente traços relacionados a 

perturbações mentais, como estresse e depressão e, a partir dos dados encontrados, discutir 

planos estratégicos para promoção da saúde mental, e consequentemente, do bem-estar dos 

estudantes. Por conseguinte, será também possível melhorar a qualidade de trabalho dos 

enfermeiros recém-formados e daqueles que chegaram agora ao ensino superior. 
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3.8 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A técnica utilizada na coleta de dados foi o questionário. 

 Amaro, Póvoa & Macedo (2005) descrevem que o questionário é um instrumento de 

investigação que visa angariar informações utilizando como base, geralmente, a inquisição 

de um grupo representativo da população em estudo. Para tal, coloca-se uma série de 

questões que abrangem um tema de interesse para os investigadores, não havendo interação 

direta entre estes e os inquiridos. Este instrumento possui vantagens como a possibilidade de 

atingir um grande número de pessoas; menor gasto com pessoal, pois não exige treinamento 

de pessoas; economia de tempo; anonimato das respostas; menor risco de distorção pela não 

influência do pesquisador nas respostas; mais tempo para responder e em hora mais 

favorável (GIL, 1999, RAMPAZZO, 2004). Polit, Beck & Hungler (2004) ratificam que, os 

questionários têm como uma das vantagens o baixo custo, exige menos tempo e esforço para 

administrar, o que representa uma vantagem importante quando a amostra está 

geograficamente dispersa. 

O levantamento de dados foi realizado no período de outubro e novembro de 2016, 

através de dois questionários auto-aplicáveis, um contendo a Escala de Estresse Percebido 

(ANEXO II) e outro contendo a Escala de Depressão de Beck (ANEXO III). 

De acordo com Cohen & Williamson (1988) apud Luft e et.al. (2007), existem três 

formas de medir o estresse. A primeira é direcionada à presença de agentes estressores 

específicos; a segunda, aos sintomas físicos e psicológicos do estresse e a terceira, pretende 

mensurar a percepção de estresse individual de forma global, independente dos agentes 

estressores. Existem também escalas que mensuram o nível de estresse por meio de outras 

escalas que quantificam o impacto de eventos estressores específicos (life-events impact). 

Porém, esses instrumentos apresentam limitações, uma vez que os eventos relacionados ao 

estresse podem variar muito entre indivíduos. 

Assim, segundo o mesmo autor, estes propuseram uma escala que mensura o estresse 

percebido, ou seja, mede o grau no qual os indivíduos percebem as situações como 

estressantes. Esta escala, denominada Perceived Stress Scale (PSS – Escala de Estresse 

Percebido), foi inicialmente apresentada com 14 itens (PSS 14), sendo também validada com 

dez (PSS 10) e quatro questões (PSS 4). 

A PSS possui 14 questões com opções de resposta que variam de zero a quatro 

(0=nunca; 1=quase nunca; 2=às vezes; 3=quase sempre 4=sempre). As questões com 
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conotação positiva (4, 5, 6, 7, 9, 10 e 13) têm sua pontuação somada invertida, da seguinte 

maneira, 0=4, 1=3, 2=2, 3=1 e 4=0. As demais questões são negativas e devem ser somadas 

diretamente. O total da escala é a soma das pontuações destas 14 questões e os escores 

podem variar de 0 a 56 (LUFT e cols., 2007). 

A PSS é uma escala geral, que pode ser usada em diversos grupos etários, desde 

adolescentes até idosos, pois não contém questões específicas do contexto. A ausência de 

questões específicas de contexto é um fator importante na escala e, provavelmente, a razão 

pela qual esta escala tenha sido validada em diversas culturas (LUFT e cols., 2007). 

O elevado nível de estresse percebido, mensurado por meio da PSS, está diretamente 

associado com desequilíbrios fisiológicos, como altos níveis de cortisol, triglicérides, 

interleucina-6 (IL-6), entre outros. Pesquisas como essa têm gerado aumento do interesse 

dos pesquisadores sobre o tema. No entanto, para a realização de tais estudos em uma 

perspectiva epidemiológica, é necessário um instrumento que demande pouco tempo para o 

seu preenchimento, mas que tenha características psicométricas satisfatórias. Além disto, 

esse instrumento deve avaliar o estresse dentro de uma perspectiva genuinamente 

internacional, característica importante na comparação de dados de pesquisa (LUFT e cols., 

2007). 

Já o Inventário de Depressão de Beck – BDI foi desenvolvido originariamente por 

Beck, Ward, Mendelson, Mock e Erbaugh (1961). Trata-se de uma escala de auto-relato, 

para levantamento da intensidade dos sintomas depressivos, composta por 21 itens, 

incluindo sintomas e atitudes, cuja intensidade varia de 0 a 3 (GANDINI, MARTINS, 

RIBEIRO, SANTOS, 2007). 

Os itens referem-se à tristeza, pessimismo, sensação de fracasso, falta de satisfação, 

sensação de culpa, sensação de punição, autodepreciação, auto-acusações, idéias suicidas, 

crises de choro, irritabilidade, retração social, indecisão, distorção da imagem corporal, 

inibição para o trabalho, distúrbio do sono, fadiga, perda de apetite, perda de peso, 

preocupação somática, diminuição de libido. 

Cada categoria contém quatro ou cinco alternativas que expressam níveis de 

gravidade dos sintomas depressivos. A pontuação para cada categoria,varia de zero a três, 

sendo zero a ausência dos sintomas depressivos e três a presença dos sintomas mais 

intensos. Na dependência da pontuação total, os escores de até 9 pontos significam ausência 

de depressão, ou sintomas depressivos mínimos; de 10 a 18 pontos, depressão leve a 
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moderada; de 19 a 29 pontos, depressão moderada à grave; e de 30 a 63 pontos, depressão 

grave (MALUF, 2002). 

Apesar de não haver um ponto de corte fixo para o diagnóstico de depressão, já que 

este deverá ser baseado nas características da amostra e do estudo em questão, Beck e 

Beamesderfer (1974) apud Maluf (2002) propõem que obtendo-se 21 pontos ou mais, pode-

se considerar a existência de depressão clinicamente significativa. 

Segundo Cunha (2001) Apud Gandini et. al., este é um instrumento particularmente 

adequado para uso com pacientes psiquiátricos que, porém, tem sido amplamente usado na 

clínica e em pesquisa com pacientes não psiquiátricos e na população geral. 

 Os dados obtidos pelo preenchimento dos questionários mencionados acima, foram 

analisados individualmente de forma descritiva através de gráficos e quadros simples para 

representar variáveis quantitativas, distribuição de frequências e porcentagens, utilizando-se 

como ferramenta o SPSS v.21 (Statistical Package for Social Science for Windows), um 

software para análise estatística de dados.  

Com o auxílio deste mesmo software, ainda foi realizado o teste “t” students, com 

intervalo de confiança de 95%, na avaliação da Escala de Estresse Percebido (PSS-14), para 

análise quantitativa de relevância em amostras independentes. O mesmo não foi realizado 

para o Inventário de Depressão de Beck (BDI) devido o curto prazo disponível para análise. 
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4. RESULTADOS  

Participou desta pesquisa um total de 36 alunos (N total = 36), sendo 18 do primeiro 

período e 18 do nono, todos escolhidos aleatoriamente.  

Destes, 30 (83,3%) são do sexo feminino, 6 (16,7%) do masculino, 26 (72,2%) tem 

entre 18 e 24 anos de idade e 10 (27,8%) tem mais de 24 anos. 

A seguir, iniciaremos a apresentação dos resultados do 9º e 1º períodos, 

respectivamente, através de quadros com características descritivas e suas respectivas 

legendas e considerações. Cada item será apresentado individualmente de acordo com os 

questionários já mencionado anteriormente.  

 

ESCALA DE ESTRESSE PERCEBIDO (PSS-14) 
 
 Pergunta 1 (P.1)

 

: Você tem ficado triste por causa de algo que aconteceu 

inesperadamente? 

 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Nunca 1 5,6 5,6 5,6 

Quase nunca 3 16,7 16,7 22,2 

Às vezes 6 33,3 33,3 55,6 

Quase sempre 5 27,8 27,8 83,3 

Sempre 3 16,7 16,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 9- Respostas dos alunos do 9º período para P.1 
 
 

Observando o quadro acima, nota-se que 8 (44,5 %) alunos relatam que “quase 

sempre” ou “ sempre” tem se sentido tristes devido algum acontecimento inesperado. 

A seguir, observamos que quanto à mesma questão, 7 (38,9%) alunos do 1° período  

referem “ sempre” ou “quase sempre” se sentir tristes devido algum acontecimento 

inesperado. 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem 

acumulativa 
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Válido 

Nunca 2 11,1 11,1 11,1 

Quase nunca 4 22,2 22,2 33,3 

À vezes 5 27,8 27,8 61,1 

Quase sempre 4 22,2 22,2 83,3 

Sempre 3 16,7 16,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 9.1- Respostas dos alunos do 1º período para P.1 
 

Embora a maior frequência de respostas para essa pergunta seja a opção “às vezes”, 

os resultados acima, revelam que um grande número de alunos de ambos os períodos têm 

“se sentido tristes” na maior parte do seu tempo. 

 

 Pergunta 2 (P.2): Você tem se sentido incapaz de controlar as coisas importante em 

sua vida? 

 

 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Quase nunca 3 16,7 16,7 16,7 

Às vezes 9 50,0 50,0 66,7 

Quase sempre 2 11,1 11,1 77,8 

Sempre 4 22,2 22,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 10- Respostas dos alunos do 9º período para P.2 
 

No quadro acima, nota-se que 9 (50%) alunos relatam que “às vezes” sentem-se 

incapazes de controlar coisas importantes em suas vidas, enquanto 4 (22,2%) disseram que 

“sempre” se sentem assim. 

Já no quadro abaixo, observamos que quanto à mesma questão, 8 (44,4%) alunos do 

1° período  referem que “às vezes” se sentem tristes devido um acontecimento inesperado, 

enquanto 2 (11,1%) “sempre” se sentem desta maneira. 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Válido 
Nunca 3 16,7 16,7 16,7 

Quase nunca 3 16,7 16,7 33,3 
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Às vezes 8 44,4 44,4 77,8 

Quase sempre 2 11,1 11,1 88,9 

Sempre 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 10.1- Respostas dos alunos do 1º período para P.2 
 

Assim, podemos observar que a resposta “às vezes”, que representa um caráter mais 

neutro quanto à frequência desse sentimento de “autocontrole”, foi a mais mencionada, para 

esta pergunta, pelos alunos de ambos os períodos. 

 

 Pergunta 3 (P.3):
 

 Você tem se sentido nervoso e “estressado”? 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

Às vezes 3 16,7 16,7 16,7 

Quase sempre 12 66,7 66,7 83,3 

Sempre 3 16,7 16,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 11- Respostas dos alunos do 9º período para P.3 
 

Abaixo, segue a frequência das respostas dos alunos no 1º período para esta mesma 

pergunta (P.3). 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

Nunca 1 5,6 5,6 5,6 

Quase nunca 3 16,7 16,7 22,2 

Às vezes 3 16,7 16,7 38,9 

Quase sempre 7 38,9 38,9 77,8 

Sempre 4 22,2 22,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 11.1- Respostas dos alunos do 1º período para P.3 
 
 

Segundo os dados apresentados acima, 15 (83,4%) alunos do 9º período referem 

“quase sempre”ou “sempre” se sentir nervosos e estressados, enquanto 11 (61,1%) dos 

alunos do 1º período também se sentem assim, com a mesma frequência.  
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Ou seja, em ambos os grupos, a maioria dos alunos considera-se nervoso e 

estressado, embora no grupo de estudantes do nono período, esse índice apareça de forma 

mais evidente. 

 

 Pergunta 4 (P.4): Você tem tratado com sucesso dos problemas difíceis da vida? 

 

 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Nunca 1 5,6 5,6 5,6 

Às vezes 12 66,7 66,7 72,2 

Quase sempre 5 27,8 27,8 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 12- Frequência das respostas dos alunos do 9º período para P.4 
 
 

Conforme os dados apresentados acima, apenas 5 (27,8%) alunos do 9º período 

relatam que “quase sempre” tem sucesso para lidar com problemas difíceis da vida, 1 (5,6 

%) destaca que “nunca” consegue obter sucesso mediante seus problemas, enquanto a 

maioria dos outros participantes (66,7 %) ocasionalmente conseguem lidar bem com isso. 

Já no quadro 12.1 abaixo, observamos que 8 (44,5%) alunos do 1º período, 

responderam  que “quase sempre” ou “sempre” têm obtido sucesso nessa mesma questão. 

 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Nunca 1 5,6 5,6 5,6 

Quase nunca 2 11,1 11,1 16,7 

Às vezes 7 38,9 38,9 55,6 

Quase sempre 5 27,8 27,8 83,3 

Sempre 3 16,7 16,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 12.1- Frequência das respostas dos alunos do 1º período para P.4 
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 Pergunta 5 (P.5): Você tem sentido que está lidando bem com as mudanças 

importantes que estão acontecendo em sua vida? 

 

 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Quase nunca 6 33,3 33,3 33,3 

Às vezes 7 38,9 38,9 72,2 

Quase sempre 3 16,7 16,7 88,9 

Sempre 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 13- Frequência das respostas dos alunos do 9º período para P.4 
 
 

No quadro 13, notamos que 33,3 % (6) dos alunos do último ano “quase nunca” têm 

lidado bem com as mudanças, enquanto apenas 11,2% (2) relatam que “sempre” têm sucesso 

com isso. 

Abaixo, segue a frequência das respostas dos alunos no 1º período para esta mesma 

pergunta (P.5). 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

Nunca 1 5,6 5,6 5,6 

Quase Nunca 4 22,2 22,2 27,8 

Ás vezes 3 16,7 16,7 44,4 

Quase sempre 4 22,2 22,2 66,7 

Sempre 6 33,3 33,3 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 13.1- Frequência das respostas dos alunos do 1º período para P.5 
 
 

Quanto aos alunos do 1º período, notamos no quadro 13.1 que 33,3% (6) deles 

referem que “sempre” têm lidado bem com as mudanças ocorridas em suas vidas. 

 

 Pergunta 6 (P.6):

 

 Você tem se sentido confiante na sua habilidade de resolver 

problemas pessoais? 
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 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Nunca 1 5,6 5,6 5,6 

Quase nunca 4 22,2 22,2 27,8 

Às vezes 9 50,0 50,0 77,8 

Quase sempre 4 22,2 22,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 14- Frequência das respostas dos alunos do 9º período para P.6 
 
 

Quanto à confiança na resolução de problemas pessoais, também observamos que a 

opção mais escolhida entre os alunos do 9º período foi “às vezes” (50%).  Ou seja, metade 

dos alunos demonstram certa insegurança quanto à essa questão. 

Abaixo, segue a frequência das respostas dos alunos no 1º período para esta mesma 

pergunta (P.6). 

 

 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Nunca 2 11,1 11,1 11,1 

Quase nunca 6 33,3 33,3 44,4 

À vezes 2 11,1 11,1 55,6 

Quase sempre 5 27,8 27,8 83,3 

Sempre 3 16,7 16,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 14.1- Frequência das respostas dos alunos do 1º período para P.6 
 
 

No quadro 14.1 acima, observamos que as respostas “quase nunca” (33,3%) e “quase 

sempre” (27,8%) foram as mais mencionadas pelos participantes do 1º período.  

 

 Pergunta 7 (P.7):

 

 Você tem sentido que as coisas estão acontecendo de acordo com a 

sua vontade? 
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 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Nunca 1 5,6 5,6 5,6 

Quase nunca 4 22,2 22,2 27,8 

Às vezes 9 50,0 50,0 77,8 

Quase sempre 4 22,2 22,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 15- Frequência das respostas dos alunos do 9º período para P.7 
 

 
Abaixo, segue a frequência das respostas dos alunos no 1º período para esta mesma 

pergunta (P.7). 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

Nunca 4 22,2 22,2 22,2 

Quase nunca 2 11,1 11,1 33,3 

À vezes 8 44,4 44,4 77,8 

Quase sempre 2 11,1 11,1 88,9 

Sempre 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 15.1- Frequência das respostas dos alunos do 1º período para P.7 
 

 
Segundo os dados apresentados acima, notamos que, mais uma vez, a opção “às 

vezes” foi a mais mencionada entre os participantes de ambos os períodos. No entanto é 

importante destacar que, 22,2 % (4) dos alunos do 9º relatam “quase sempre” sentem que as 

coisas têm ocorrido segundo à sua vontade, mas nenhum deles citou que “sempre” 

conseguem isso. 

 

 Pergunta 8 (P.8):

 

 Você tem achado que não conseguiria lidar com todas as coisas que 

você tem que fazer? 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem 

acumulativa 
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Válido 

Quase nunca 1 5,6 5,6 5,6 

Às vezes 4 22,2 22,2 27,8 

Quase sempre 7 38,9 38,9 66,7 

Sempre 6 33,3 33,3 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 16- Frequência das respostas dos alunos do 9º período para P.8 
 
 

Abaixo, segue a frequência das respostas dos alunos no 1º período para esta mesma 

pergunta (P.8). 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

Quase nunca 5 27,8 27,8 27,8 

À vezes 4 22,2 22,2 50,0 

Quase sempre 4 22,2 22,2 72,2 

Sempre 5 27,8 27,8 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 16.1- Frequência das respostas dos alunos do 1º período para P.8 
 

Os índices acima apresentados revelam que, 72,2% (13) dos alunos do 9º e 50% (9) 

do 1º período “quase sempre” ou “sempre” se sentem sobrecarregados, e acham que não 

conseguiriam lidar com todas as coisas que têm para fazer.  

 
 

 Pergunta 9 (P.9): Você tem conseguido controlar as irritações em sua vida? 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem 

acumulativa 

 

Nunca 1 5,6 5,6 5,6 

Quase nunca 6 33,3 33,3 38,9 

Às vezes 9 50,0 50,0 88,9 

Quase sempre 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 17- Frequência das respostas dos alunos do 9º período para P.9 
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Abaixo, segue a frequência das respostas dos alunos no 1º período para esta mesma 

pergunta (P.9). 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

Nunca 2 11,1 11,1 11,1 

Quase nunca 2 11,1 11,1 22,2 

À vezes 6 33,3 33,3 55,6 

Quase sempre 6 33,3 33,3 88,9 

Sempre 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 17.1- Frequência das respostas dos alunos do 1º período para P.9 

 
 

No quadro 17, observamos que 7 alunos (38,9%)  do 9º período acreditam que 

“nunca” ou “quase nunca” conseguem controlar as irritações em suas vidas, enquanto apenas 

2 (11,1%) deles referem que “quase sempre” tem sucesso no controle desses sentimentos. 

Já no quadro 17.1, referente aos alunos do 1º período, vemos que as opções “nunca” 

e “quase nunca” foram mencionadas por 4 (22,2%) dos participantes e “sempre” ou “quase 

sempre” por 8 participantes (44,4%).  

Ou seja, os alunos do primeiro período acadêmico, revelaram ter maior sucesso 

quanto ao controle de suas irritações. 

 

 Pergunta 10 (P.10): Você tem sentido que as coisas estão sob o seu controle? 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

Nunca 1 5,6 5,6 5,6 

Quase nunca 8 44,4 44,4 50,0 

Às vezes 9 50,0 50,0 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 18- Frequência das respostas dos alunos do 9º período para P.10 
 

Abaixo, segue a frequência das respostas dos alunos no 1º período para esta mesma 

pergunta (P.10). 
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 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Nunca 2 11,1 11,1 11,1 

Quase nunca 7 38,9 38,9 50,0 

À vezes 5 27,8 27,8 77,8 

Quase sempre 3 16,7 16,7 94,4 

Sempre 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 18.1- Frequência das respostas dos alunos do 1º período para P.10 
 
 

Nos resultados para esta questão, observamos que nenhum estudante do 9º período 

sente as coisas que acontecem estão sob o seu controle. É importante destacar que 44,4 % 

deles relatam que “quase nunca” sentem isso. 

Quanto ao grupo do 1º período a opção mais mencionada também foi “quase nunca” 

(38,9%), no entanto, 4 alunos (22,3%) relataram que tem sentem-se no controle das coisas 

“quase sempre” ou “sempre”. 

 

 Pergunta 11 (P.11): Você tem ficado irritado porque as coisas que acontecem estão 

fora do seu controle? 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

Quase nunca 2 11,1 11,1 11,1 

Às vezes 6 33,3 33,3 44,4 

Quase sempre 5 27,8 27,8 72,2 

Sempre 5 27,8 27,8 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 19- Frequência das respostas dos alunos do 9º período para P.11 
 

Abaixo, segue a frequência das respostas dos alunos no 1º período para esta mesma 

pergunta (P.11). 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem 

acumulativa 

Válido Nunca 2 11,1 11,1 11,1 



57 
 

Quase nunca 5 27,8 27,8 38,9 

À vezes 3 16,7 16,7 55,6 

Quase sempre 6 33,3 33,3 88,9 

Sempre 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 19.1- Frequência das respostas dos alunos do 1º período para P.11 
 

 
Nos resultados acima apresentados, observamos que 27,8 % dos alunos do 9º período 

apontaram “sempre” se sentirem irritados porque as coisas acontecem fora de seu controle. 

Já entre os estudantes do 1º período, 11,1% deles também destacaram que “sempre” se 

sentem assim. 

 

 Pergunta 12 (P.12): Você tem se encontrado pensando sobre as coisas que deve fazer? 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

Às vezes 1 5,6 5,6 5,6 

Quase sempre 2 11,1 11,1 16,7 

Sempre 15 83,3 83,3 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 20- Frequência das respostas dos alunos do 9º período para P.12 
 

 
Abaixo, segue a frequência das respostas dos alunos no 1º período para esta mesma 

pergunta (P.12). 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

Quase sempre 4 22,2 22,2 22,2 

Sempre 14 77,8 77,8 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 20.1- Frequência das respostas dos alunos do 1º período para P.12 
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Nos quadros apresentados acima, nota-se que 83,3% dos alunos do 9º período e 77,8 

% dos do 1º, estão sempre pensando nas coisas que têm pra fazer. Ou seja, a preocupação 

constante com os afazeres é algo comum e muito frequente em ambos os períodos. 

 

Pergunta 13 (P.13): Você tem conseguido controlar a maneira como gasta seu tempo? 

 

 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Nunca 2 11,1 11,1 11,1 

Quase nunca 12 66,7 66,7 77,8 

Às vezes 2 11,1 11,1 88,9 

Quase sempre 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 21- Frequência das respostas dos alunos do 9º período para P.13 
 

 

Abaixo, segue a frequência das respostas dos alunos no 1º período para esta mesma 

pergunta (P.13). 

 

 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Nunca 5 27,8 27,8 27,8 

Quase nunca 3 16,7 16,7 44,4 

À vezes 6 33,3 33,3 77,8 

Quase sempre 3 16,7 16,7 94,4 

Sempre 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 21.1- Frequência das respostas dos alunos do 1º período para P.13 
 

Os resultados acima apresentados revelam que 66,7 % (12) dos estudantes do nono 

período “quase nunca” conseguem controlar a maneira em que gastam seu tempo. Já entre os 

alunos do 1º período, 27,8 % (5) relatam que “nunca” e 16,7 % (3) “quase nunca” têm 

conseguido obter sucesso nesse quesito. 
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 Pergunta 14 (P.14): Você tem sentido que as dificuldades se acumulam a ponto de 

você acreditar que não pode superá-las? 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

Nunca 1 5,6 5,6 5,6 

Quase nunca 3 16,7 16,7 22,2 

Às vezes 7 38,9 38,9 61,1 

Quase sempre 5 27,8 27,8 88,9 

Sempre 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 22- Frequência das respostas dos alunos do 9º período para P.14 
 

Abaixo, segue a frequência das respostas dos alunos no 1º período para esta mesma 

pergunta (P.14). 

 

 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Nunca 3 16,7 16,7 16,7 

Quase nunca 5 27,8 27,8 44,4 

À vezes 4 22,2 22,2 66,7 

Quase sempre 3 16,7 16,7 83,3 

Sempre 3 16,7 16,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 22.1- Frequência das respostas dos alunos do 1º período para P.14 

 
Os resultados encontrados para esta pergunta demonstram que, em ambos os 

períodos, os estudantes se sentem “divididos” quanto ao sentimento de superação das 

dificuldades acumuladas.  

 

 

 

Pontuação total 

Conforme já mencionado, o total da escala é a soma das pontuações destas 14 

questões e os escores podem variar de 0 a 56. Assim, quanto maior a pontuação obtida nessa 

escala, maiores são os níveis de estresse que o indivíduo apresenta.  
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A seguir, apresentamos a pontuação mínima, máxima e média obtida pelos alunos do 

9º período.  

 
 N Range Mínimo Máximo Média Desvio padrão 

TOTAL 18 24,00 24,00 48,00 34,3333 7,03771 

N válido (de lista) 18      

Quadro 23- Pontuação média dos alunos do nono (9º) período 

 

Abaixo, segue a pontuação média obtida pelos alunos no 1º período. 

 
 N Range Mínimo Máximo Média Desvio padrão 

TOTAL 18 33,00 8,00 41,00 29,2778 10,43076 

N válido (de lista) 18      

Quadro 24 - Pontuação média dos alunos do primeiro (1º) período 

 

Segundo observado acima, os participantes do 9º período possuem uma pontuação 

média mais elevada (34,33) do que os do 1º período (29,27). Além disso, as pontuações 

mínima e máxima dos alunos do último período (9º) acadêmico também são mais elevadas 

quando comparadas às do primeiro. 

Os resultados das respostas dos estudantes à Escala de Estresse Percebido 

evidenciaram que a maioria (69,44%) dos estudantes apresentou um nível médio de estresse, 

considerando-se os seguintes escores: de 0 a 18,6=baixo nível de estresse, entre 18,7 e 

37,2=nível médio de estresse e, a partir de 37,3, altos níveis de estresse. Dentro desses 

escores, apenas 5,55% dos alunos estavam em situação confortável, ou seja, com baixos 

níveis de estresse. Entre os mais estressados estavam 25% dos estudantes, sendo 4 do nono 

período e 5 do primeiro. 

 

 

 

Teste “T” de amostras independentes (1º e 9º período) 

O teste “t” students para amostras independentes foi realizado individualmente para 

cada uma das 14 perguntas deste questionário. No entanto, constatou-se que todos os 

resultados encontrados obtiveram o valor do Sig. (2 extremidades) superior à 0,05. Ou seja, 

com um intervalo de confiança de 95%, a diferença entre as respostas dos alunos do 
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primeiro e nono período não mostrou-se estatisticamente significativa, ou relevante, para 

uma comparação quantitativa entre os dois grupos. 

 Assim, embora os resultados finais apresentados para este questionário não sejam 

totalmente iguais para ambos os períodos, estatisticamente falando, as diferenças 

encontradas neles são mínimas e não devem ser levadas em consideração neste estudo.  

 

INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK (BDI) 

 

Conforme já mencionado, este questionário consiste em 21 grupos de afirmações, 

onde cada participante destaca àquela em que melhor descreve a maneira que ele têm se 

sentido da última semana, até o momento. 

Cada um desses grupos e seus respectivos resultados para o 9º e 1º períodos, serão 

apresentados, respectivamente e individualmente, a seguir.  

 Grupo 1 (G.1) 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Não me sinto triste 8 44,4 44,4 44,4 

Eu me sinto triste 6 33,3 33,3 77,8 

Estou sempre triste e não 
consigo sair disto 

4 22,2 22,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 24- Frequência das respostas dos alunos do 9º período 
 

Abaixo, segue a frequência das respostas dos alunos no 1º período para este mesmo 

grupo (G1). 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Não me sinto triste 10 55,6 55,6 55,6 

Eu me sinto triste 7 38,9 38,9 94,4 

Estou sempre triste e não 
consigo sair disto 

1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 24.1- Frequência das respostas dos alunos do 1º período 
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No quadro 24 apresentado acima, observa-se que, apesar da maioria não se sentir 

triste, 22,2 % dos alunos do 9º período relatam estar sempre tristes e não conseguem sair 

desta condição. Já no quadro 24.1 referente aos alunos do 1º período, apenas 1 aluno (5,6%) 

relata estar sempre triste e não sair disto, enquanto 10 (55,6%) não se sentem tristes. 

 
 

 

Grupo 2 (G.2) 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Não estou especialmente 
desanimado quanto ao futuro 

9 50,0 50,0 50,0 

Eu me sinto desanimado 
quanto ao futuro 

6 33,3 33,3 83,3 

Acho que nada tenho a 
esperar 

1 5,6 5,6 88,9 

Acho o futuro sem 
esperanças e tenho a 
impressão de que as coisas 
podem não melhorar 

2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 25- Frequência das respostas dos alunos do 9º período 

 

Acima, notamos que 33% (6) dos alunos do nono período sentem-se desanimados 

quanto ao futuro e 11,1 % (2) deles, acreditam que não há esperanças para o futuro.  

Já entre os alunos do 1º período de enfermagem, 22,2% se sentem desanimados 

diante do futuro e o restante (77,8 %) não se sentem assim, conforme podemos observar no 

quadro a seguir: 

 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Não estou especialmente 
desanimado quanto ao futuro 

14 77,8 77,8 77,8 

Eu me sinto desanimado 
quanto ao futuro 

4 22,2 22,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 25.1- Frequência das respostas dos alunos do 1º período 
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Grupo 3 (G.3) 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Não me sinto um fracasso 10 55,6 55,6 55,6 

Acho que fracassei mais do 
que uma pessoa comum 

6 33,3 33,3 88,9 

Quando olho pra trás, na 
minha vida, tudo o que posso 
ver é um monte de fracassos 

2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 26- Frequência das respostas dos alunos do 9º período 

 
 

Abaixo, segue a frequência das respostas dos alunos no 1º período para este mesmo 

grupo (G3). 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Não me sinto um fracasso 14 77,8 77,8 77,8 

Acho que fracassei mais 
do que uma pessoa comum 

4 22,2 22,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 26.1- Frequência das respostas dos alunos do 1º período 
 

 Observamos no quadro 26 que, 33,3 % (6) dos alunos do 9º período sentem-se 

fracassados e 11,1% (2) acreditam que toda a sua vida foi um monte de fracassos. 

Quanto aos alunos do 1º período, 22,2% (4) dos participantes consideram que 

fracassaram mais que uma pessoa comum. 

 
 

 
 

Grupo 4 (G.4) 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 
Tenho tanto prazer em tudo 
como antes 

4 22,2 22,2 22,2 
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Não sinto mais prazer nas 
coisas como antes 

11 61,1 61,1 83,3 

Não encontro um prazer real em 
mais nada 

1 5,6 5,6 88,9 

Estou insatisfeito ou aborrecido 
com tudo 

2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 27- Frequência das respostas dos alunos do 9º período 
 

Abaixo, segue a frequência das respostas dos alunos no 1º período para este mesmo 

grupo (G4). 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Tenho tanto prazer em tudo 
como antes 

10 55,6 55,6 55,6 

Não sinto mais prazer nas 
coisas como antes 

8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 27.1- Frequência das respostas dos alunos do 1º período 
 

Nos quadros acima, notamos que, entre os alunos do 9º período, a maior parte (61,1 

%) não sente tanto prazer nas coisas como sentia antes, já entre os alunos do 1º, um número 

menor (44,4%) também se sente assim. Além disso, nenhum deles relatou “não encontrar 

prazer real em mais nada” ou estar “insatisfeito/aborrecido com tudo”. 

 
 

Grupo 5 (G.5) 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Não me sinto especialmente 
culpado 

13 72,2 72,2 72,2 

Eu me sinto culpado grande 
parte do tempo 

1 5,6 5,6 77,8 

Eu me sinto culpado na 
maior parte do tempo 

4 22,2 22,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 28- Frequência das respostas dos alunos do 9º período 
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Abaixo, segue a frequência das respostas dos alunos no 1º período para este mesmo 

grupo (G5). 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Não me sinto especialmente 
culpado 

11 61,1 61,1 61,1 

Eu me sinto culpado grande 
parte do tempo 

5 27,8 27,8 88,9 

Eu me sinto culpado na 
maior parte do tempo 

2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 28.1- Frequência das respostas dos alunos do 1º período 

 

Dentre os alunos do 9º período, 22,2% (4) dos alunos sentem-se culpados na maior 

parte do tempo, conforme podemos observar no quadro 28 acima. Já com entre os estudantes 

do 1º ano, 11,1 % (2) relata se sentirem desta mesma forma. 

 
 

 

Grupo 6 (G.6) 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Não acho que esteja sendo 
punido 

14 77,8 77,8 77,8 

Acho que posso ser punido 1 5,6 5,6 83,3 

Creio que vou ser punido 1 5,6 5,6 88,9 

Acho que estou sendo punido 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 29- Frequência das respostas dos alunos do 9º período 

 
Abaixo, segue a frequência das respostas dos alunos no 1º período para este mesmo 

grupo (G6). 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 
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Válido 

Não acho que esteja sendo 
punido 

12 66,7 66,7 66,7 

Acho que posso ser punido 4 22,2 22,2 88,9 

Acho que estou sendo 
punido 

2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 29.1- Frequência das respostas dos alunos do 1º período 

 

Nos quadros acima, observamos que, apesar da maioria dos alunos do 9º (77,8%) e 1º 

período (66,7%) acreditar que não estão sendo punidos por seus “erros”, no entanto, 11,2% 

dos estudantes de ambos os períodos, acreditam que estão sim, sendo punidos por algo que 

já fizeram. 

 

 
 

Grupo 7 (G.7) 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Não me sinto decepcionado 
comigo mesmo 

5 27,8 27,8 27,8 

Estou decepcionado 
comigo mesmo 

10 55,6 55,6 83,3 

Estou enjoado de mim 2 11,1 11,1 94,4 

Eu me odeio 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 30- Frequência das respostas dos alunos do 9º período 

 
Abaixo, segue a frequência das respostas dos alunos no 1º período para este mesmo 

grupo (G7). 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Não me sinto decepcionado 
comigo mesmo 

12 66,7 66,7 66,7 

Estou decepcionado comigo 
mesmo 

5 27,8 27,8 94,4 

Estou enjoado de mim 1 5,6 5,6 100,0 
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Total 18 100,0 100,0  

          Quadro 30.1- Frequência das respostas dos alunos do 1º período 

 
Observamos acima (Quadro 30), que 55,6 % (10) dos alunos do último ano da 

graduação sentem-se decepcionados consigo mesmos, 11,1 % (2) estão enjoados de si e 5,6 

% (1) relata se odiar. Tendo assim, um total de 72,3 % (13) de estudantes insatisfeitos com 

eles mesmos. 

 No primeiro período, 27,8% (5) dizem estar decepcionados consigo mesmos e 5,6 % 

(1) estar enjoado dele mesmo. 

 

 
 

Grupo 8 (G.8) 

 
 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Não me sito de qualquer forma 
pior que os outros 

1 5,6 5,6 5,6 

Sou crítico em relação a mim 
por minhas fraquezas 

12 66,7 66,7 72,2 

Eu me culpo sempre por 
minhas falhas 

4 22,2 22,2 94,4 

Eu me culpo por tudo de mal 
que acontece 

1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 31- Frequência das respostas dos alunos do 9º período 
 
 

Abaixo, segue a frequência das respostas dos alunos no 1º período para este mesmo 

grupo (G8). 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Não me sito de qualquer forma 
pior que os outros 

6 33,3 33,3 33,3 

Sou crítico em relação a mim 
por minhas fraquezas 

8 44,4 44,4 77,8 
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Eu me culpo sempre por 
minhas falhas 

2 11,1 11,1 88,9 

Eu me culpo por tudo de mal 
que acontece 

2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 31.1- Frequência das respostas dos alunos do 1º período 
 
 

Quanto à autocrítica, observamos no quadro 30 que 66,7 % (12) dos alunos do 9º 

período relatam que são críticos em relação a suas fraquezas.  

Já no quadro 31.1 vemos que, 44,4% (8) dos alunos do 1º período, são críticos em 

relação as suas fraquezas, 11,1 % (2) sempre se culpam pelas suas falhas e o mesmo 

percentual afirma se culpar por tudo de mal que acontece. 

 
 Grupo 9 (G.9) 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Não tenho quaisquer idéias de 
me matar 

14 77,8 77,8 77,8 

Tenho idéias de me matar, 
mas não as executaria 

3 16,7 16,7 94,4 

Gostaria de me matar 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 32- Frequência das respostas dos alunos do 9º período 

 
No 9º período, apesar da maioria dos alunos (14) não apresentarem ideias suicidas, 

conforme observamos no quadro acima, é importante destacar que 3 estudantes afirmaram 

que tem essas ideias mas não as executaria e 1 relata que gostaria de se matar. 

A seguir, observamos que 44,4% (8) dos alunos do primeiro período afirmam que 

têm ideias suicidas, embora não as executaria. 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Válido 
Não tenho quaisquer idéias de 
me matar 

10 55,6 55,6 55,6 
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Tenho idéias de me matar, 
mas não as executaria 

8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 32.1- Frequência das respostas dos alunos do 1º período 

 

 

 

Grupo 10 (G.10) 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Não choro mais que o habitual 
6 33,3 33,3 33,3 

Choro mais agora do que 
costumava 

10 55,6 55,6 88,9 

Agora, choro o tempo todo 1 5,6 5,6 94,4 

Costumava ser capaz de chorar, 
mas agora não consigo, mesmo 
que o queira 

1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 33- Frequência das respostas dos alunos do 9º período 
 

 

Abaixo, segue a frequência das respostas dos alunos no 1º período para este mesmo 

grupo (G10). 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Não choro mais que o 
habitual 

12 66,7 66,7 66,7 

Choro mais agora do que 
costumava 

4 22,2 22,2 88,9 

Agora, choro o tempo todo 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 33.1- Frequência das respostas dos alunos do 1º período 
 

 Nos quadros acima, observamos 55,6 % (10) dos alunos do último período relataram 

que choram com mais frequência agora do que antes, enquanto 22,2% (4) dos do primeiro, 

afirmam o mesmo. 
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Grupo 11 (G.11) 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Não sou mais irritado agora do 
que já fui antes 

1 5,6 5,6 5,6 

Fico aborrecido ou irritado 
com mais facilidade do que 
costumava 

11 61,1 61,1 66,7 

Agora, eu me sinto irritado o 
tempo todo 

5 27,8 27,8 94,4 

Não me irrito mais com coisas 
que costumavam me irritar 

1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 34- Frequência das respostas dos alunos do 9º período 
 
 

No quadro 34 que observamos acima, destaca-se que 61,1 % (11) dos participantes 

do 9º período relatam se sentir mais aborrecidos e irritados agora do que no passado e 27,8 

% (5) sentem-se irritados o tempo todo. 

 Abaixo, no quadro 34.1, vemos que 55,6 % dos alunos do 1º período se sentem 

aborrecidos e irritados agora com mais facilidade, mas nenhum deles afirma se sentir assim 

o tempo todo. 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Não sou mais irritado agora do 
que já fui antes 

6 33,3 33,3 33,3 

Fico aborrecido ou irritado 
com mais facilidade do que 
costumava 

10 55,6 55,6 88,9 

Não me irrito mais com coisas 
que costumavam me irritar 

2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 34.1- Frequência das respostas dos alunos do 1º período 
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 Grupo 12 (G.12) 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Não perdi o interesse pelas 
outras pessoas 

6 33,3 33,3 33,3 

Estou menos interessado 
pelas outras pessoas do que 
costumava estar 

8 44,4 44,4 77,8 

Perdi a maior parte do meu 
interesse pelas outras pessoas 

4 22,2 22,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 35- Frequência das respostas dos alunos do 9º período 
 

Abaixo, segue a frequência das respostas dos alunos no 1º período para este mesmo 

grupo (G12). 

 
 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Não perdi o interesse pelas 
outras pessoas 

9 50,0 50,0 50,0 

Estou menos interessado 
pelas outras pessoas do que 
costumava estar 

5 27,8 27,8 77,8 

Perdi a maior parte do meu 
interesse pelas outras 
pessoas 

3 16,7 16,7 94,4 

Perdi todo o interesse pelas 
outras pessoas 

1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 35.1- Frequência das respostas dos alunos do 1º período 
 
 

Segundo o que pudemos observar, a maior parte dos alunos do 9º período (66,6%) e 

metade (50,1%) dos do 1º, referem estar menos interessados, ou até ter perdido a maior parte 

do seu interesse, pelas outras pessoas.  
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Grupo 13 (G13) 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Tomo as decisões tão bem 
quanto antes 

4 22,2 22,2 22,2 

Adio tomadas de decisões mais 
do que costumava 

7 38,9 38,9 61,1 

Tenho mais dificuldade de 
tomar decisões do que antes 

5 27,8 27,8 88,9 

Absolutamente não consigo 
mais tomar decisões 

2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 36- Frequência das respostas dos alunos do 9º período 
 

Abaixo, segue a frequência das respostas dos alunos no 1º período para este mesmo 

grupo (G13). 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Tomo as decisões tão bem 
quanto antes 

7 38,9 38,9 38,9 

Adio tomadas de decisões mais 
do que costumava 

7 38,9 38,9 77,8 

Tenho mais dificuldade de 
tomar decisões do que antes 

4 22,2 22,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 36.1- Frequência das respostas dos alunos do 1º período 

 Nos quadros acima, percebemos que apenas 4 estudantes do último ano (22,2%) , 

referem não estar tendo dificuldades quanto a tomada de decisões, todo o restante do grupo 

pesquisado (14) tem destacam ter alguma dificuldade quanto a isso.  

No primeiro período, são 7 (38,9%) os alunos que não sentem dificuldade diante 

decisões e 11 (61.1%) os que apresentam algum problema com isso. 
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Grupo 14 (G.14) 

 
 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Não acho que de qualquer 
modo pareço pior do que antes 

9 50,0 50,0 50,0 

Estou preocupado em estar 
parecendo velho ou sem 
atrativo 

7 38,9 38,9 88,9 

Acho que há mudanças 
permanentes na minha 
aparência, que me fazem 
parecer sem atrativo 

2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 37- Frequência das respostas dos alunos do 9º período 
 
 

Abaixo, segue a frequência das respostas dos alunos no 1º período para este mesmo 

grupo (G14). 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Não acho que de qualquer 
modo pareço pior do que antes 

12 66,7 66,7 66,7 

Estou preocupado em estar 
parecendo velho ou sem 
atrativo 

4 22,2 22,2 88,9 

Acho que há mudanças 
permanentes na minha 
aparência, que me fazem 
parecer sem atrativo 

1 5,6 5,6 94,4 

Acredito que pareço feio 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 37.1- Frequência das respostas dos alunos do 1º período 
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Interessante destacar que os alunos participantes são, em sua maioria, jovens. No 

entanto, metade (50%) dos participantes do 9º período e 33,4 % dos do 1º, revelam estar 

preocupados quanto à sua aparência e atratividade.  

 

 Grupo 15 (G.15) 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Posso trabalhar tão bem 
quanto antes 

5 27,8 27,8 27,8 

É preciso algum esforço 
extra para fazer alguma 
coisa 

10 55,6 55,6 83,3 

Tenho que me esforçar 
muito para fazer alguma 
coisa 

2 11,1 11,1 94,4 

Não consigo mais fazer 
qualquer trabalho 

1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 38- Frequência das respostas dos alunos do 9º período 

 

Abaixo, segue a frequência das respostas dos alunos no 1º período para este mesmo 

grupo (G15). 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Posso trabalhar tão bem quanto 
antes 

5 27,8 27,8 27,8 

É preciso algum esforço extra 
para fazer alguma coisa 

8 44,4 44,4 72,2 

Tenho que me esforçar muito 
para fazer alguma coisa 

5 27,8 27,8 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 38.1- Frequência das respostas dos alunos do 1º período 
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 Quanto ao trabalho e realização de tarefas, 13 alunos (72,2%), tanto do 9 º quanto do 

1º período,  referem ter alguma dificuldade ou não até mesmo não conseguem  realizar 

nenhum tipo trabalho.  

 

 Grupo 16 (G.16) 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Consigo dormir tão bem 
como o habitual 

5 27,8 27,8 27,8 

Não durmo tão bem quanto 
costumava 

10 55,6 55,6 83,3 

Acordo 1 ou 2 horas mais cedo 
do que habitualmente e acho 
difícil voltar a dormir 

2 11,1 11,1 94,4 

Acordo várias horas mais cedo 
do que costumava e não 
consigo voltar a dormir 

1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 39- Frequência das respostas dos alunos do 9º período 
 

 
Abaixo, segue a frequência das respostas dos alunos no 1º período para este mesmo 

grupo (G16). 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Consigo dormir tão bem 
como o habitual 

4 22,2 22,2 22,2 

Não durmo tão bem quanto 
costumava 

10 55,6 55,6 77,8 

Acordo 1 ou 2 horas mais cedo 
do que habitualmente e acho 
difícil voltar a dormir 

3 16,7 16,7 94,4 

Acordo várias horas mais cedo 
do que costumava e não 
consigo voltar a dormir 

1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 39.1- Frequência das respostas dos alunos do 1º período 
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Observamos acima que quanto ao repouso e descanso, somente 5 alunos (27,8%) do 

9º período relatam que dormem bem. A maioria deles (72,2 %) destacou que apresenta 

algum tipo de dificuldade para dormir. No 1º período esse número não é muito diferente, 

77,9 % dos participantes também referem as mesmas dificuldades. 

 

 
 

Grupo 17 (G.17) 

 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

Não fico mais cansado do que o 

habitual 

1 5,6 5,6 5,6 

Fico cansado mais facilmente 

do que costumava 

13 72,2 72,2 77,8 

Fico cansado em fazer qualquer 

coisa 

3 16,7 16,7 94,4 

Estou cansado demais para 

fazer qualquer coisa 

1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 40- Frequência das respostas dos alunos do 9º período 

 

No quadro acima, nota-se que 72,2 % (13) dos alunos do 9º período referem se 

cansar com mais facilidade agora do que costumavam se sentir, 4 (22,3%) dizem-se 

cansados/cansados demais para fazer qualquer coisa. 

Quanto aos alunos do 1º período, vemos abaixo (Quadro 40.1) que, 44,4 % (8) 

sentem-se mais cansados do que costumavam e 27,8% (5) dizem-se cansados/ cansados 

demais para fazer qualquer coisa. 

 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Não fico mais cansado do que 
o habitual 

5 27,8 27,8 27,8 

Fico cansado mais facilmente 
do que costumava 

8 44,4 44,4 72,2 
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Fico cansado em fazer 
qualquer coisa 

3 16,7 16,7 88,9 

Estou cansado demais para 
fazer qualquer coisa 

2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 40.1- Frequência das respostas dos alunos do 1º período 
 
 

 

 

Grupo 18 (G18) 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

O meu apetite não está pior 
do que o habitual 

13 72,2 72,2 72,2 

Meu apetite não é tão bom 
como costumava ser 

3 16,7 16,7 88,9 

Meu apetite é muito pior agora 1 5,6 5,6 94,4 

Absolutamente não tenho mais 
apetite 

1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 41- Frequência das respostas dos alunos do 9º período 
 

 
Abaixo, segue a frequência das respostas dos alunos no 1º período para este mesmo 

grupo (G18). 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

O meu apetite não está pior 
do que o habitual 

11 61,1 61,1 61,1 

Meu apetite não é tão bom 
como costumava ser 

2 11,1 11,1 72,2 

Meu apetite é muito pior agora 5 27,8 27,8 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 41.1- Frequência das respostas dos alunos do 1º período 
 

No quadro 41 e 41.1 vemos que a maioria (72,2%) dos alunos do último e do 

primeiro (61,1%) período referem que seu apetite manteve-se estável. 
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Grupo 19 (G.19) 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Não tenho perdido muito peso, 
se é que perdi algum 
recentemente 

15 83,3 83,3 83,3 

Perdi mais do que 2 quilos e 
meio 

1 5,6 5,6 88,9 

Perdi mais do que 5 quilos 1 5,6 5,6 94,4 

Estou tentando perder peso de 
propósito 

1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 42- Frequência das respostas dos alunos do 9º período 
 

 
Abaixo, segue a frequência das respostas dos alunos no 1º período para este mesmo 

grupo (G19). 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Não tenho perdido muito 
peso, se é que perdi algum 
recentemente 

11 61,1 61,1 61,1 

Perdi mais do que 2 quilos e 
meio 

2 11,1 11,1 72,2 

Perdi mais do que 5 quilos 2 11,1 11,1 83,3 

Perdi mais do que 7 quilos 2 11,1 11,1 94,4 

Estou tentando perder peso de 
propósito 

1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 42.1- Frequência das respostas dos alunos do 1º período 

 
Quanto à perda de peso, notamos no quadro acima que a grande maioria dos alunos 

do 9º (83,3%) e 1º (61,1%) período não notou, ou não sofreu alteração, quanto ao peso 

recentemente. No entanto, é importante destacar que 6 alunos (33,3%) do primeiro ano, 

referem ter perdido mais de 2 kg não propositalmente. 
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Grupo 20 (G.20) 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Não estou mais preocupado 
com a minha saúde do que o 
habitual 

9 50,0 50,0 50,0 

Estou preocupado com 
problemas físicos, tais como 
dores, indisposição do 
estômago ou constipação 

9 50,0 50,0 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 43- Frequência das respostas dos alunos do 9º período 
 

Abaixo, segue a frequência das respostas dos alunos no 1º período para este mesmo 

grupo (G20). 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Não estou mais preocupado 
com a minha saúde do que o 
habitual 

10 55,6 55,6 55,6 

Estou preocupado com 
problemas físicos, tais como 
dores, indisposição do 
estômago ou constipação 

7 38,9 38,9 94,4 

Estou muito preocupado 
com problemas físicos e é 
difícil pensar em outra coisa 

1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 43.1- Frequência das respostas dos alunos do 1º período 

 
No quesito “problemas de saúde” destaca-se que metade (9) dos participantes do 9º 

período e 44,5% (8) 1º, sentem-se preocupados com aspectos físicos que afetam,ou podem 

afetar, sua saúde.  
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Grupo 21 (G.21) 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Não notei qualquer mudança 
recente no meu interesse por 
sexo 

13 72,2 72,2 72,2 

Estou menos interessado por 
sexo agora do que costumava 

4 22,2 22,2 94,4 

Estou muito menos interessado 
por sexo agora 

1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 44- Frequência das respostas dos alunos do 9º período 
 

 
Abaixo, segue a frequência das respostas dos alunos no 1º período para este mesmo 

grupo (G21). 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Não notei qualquer mudança 
recente no meu interesse por 
sexo 

13 72,2 72,2 72,2 

Estou menos interessado por 
sexo agora do que costumava 

3 16,7 16,7 88,9 

Estou muito menos interessado 
por sexo agora 

2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 44.1- Frequência das respostas dos alunos do 1º período 

 
No quadro 44, observamos que 72,2% (13) dos estudantes do 1º e 9º período, não 

destacaram nenhum tipo de mudança em relação ao seu interesse por sexo, 27,8% (5) dos 

alunos dos mesmos períodos, sentem-se menos interessados por isso atualmente. 

 

 
Pontuação total:  
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Quanto aos alunos do 9º período, a pontuação mínima obtida neste questionário foi 

de 5 pontos e a máxima 37. A pontuação média deste grupo foi de 16,50 pontos, conforme 

podemos observar na tabela a seguir: 

 
 N Mínimo Máximo Média Desvio padrão 

TOTAL 18 5,00 37,00 16,5000 9,54402 

N válido (de lista) 18     

Quadro 45 - Estatísticas descritivas – 9º período 

 
A tabela abaixo apresenta a frequência e a classificação dos níveis de depressão, de 

acordo com pontuação obtida pelos mesmos estudantes. 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Ausência de depressão ou 
sintomas depressivos 
mínimos 

5 27,8 27,8 27,8 

Depressão leve - moderada 7 38,9 38,9 66,7 

Depressão moderada - 
grave 

4 22,2 22,2 88,9 

Depressão grave 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 46 - Classificação – Alunos do 9º período 

 
Assim, podemos observar que, dentre os 18 alunos do 9º período que participaram 

desta pesquisa, 5 (27,8%) demonstraram ausência ou sinais mínimos de depressão, 7 

(38,9%) depressão leve-moderada, 4 (22,2%) depressão grave e 2 (11,1%) depressão grave. 

Referente aos alunos do 1º período a pontuação mínima obtida neste questionário foi 

de 1 ponto e a máxima 38. A pontuação média deste grupo foi de 13,11 pontos, conforme 

podemos notar abaixo: 

 
 N Mínimo Máximo Média Desvio padrão 

Total 18 1,00 38,00 13,1111 9,36130 

N válido (de lista) 18     

Quadro 47 - Estatísticas descritivas – 1º período 
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A seguir, apresentamos um quadro com frequência e a classificação dos níveis de 

depressão, de acordo com pontuação obtida pelos mesmos estudantes do 1º período. 

 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Ausência de depressão ou 
sintomas depressivos 
mínimos 

8 44,4 44,4 44,4 

Depressão leve - moderada 4 22,2 22,2 66,7 

Depressão moderada - 
grave 

5 27,8 27,8 94,4 

Depressão grave 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Quadro 48 - Classificação – Alunos do 1º período 

 
Notamos acima que, dos 18 alunos do 1º período que participaram desta pesquisa, 8 

(44,4%) demonstraram ausência ou sinais mínimos de depressão, 4 (22,2%) depressão leve-

moderada, 5 (27,8 %) depressão moderada - grave e 1 (5,6%) depressão grave. 

O quadro abaixo, apresenta a classificação geral de depressão entre os alunos 

pesquisados: 

 
 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Ausência ou sinais mínimos de 
depressão 

13 36,1 36,1 36,1 

Depressão leve-moderada 11 30,6 30,6 66,7 

Depressão moderada - grave 9 25,0 25,0 91,7 

Depressão grave 3 8,3 8,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

Quadro 49 – Classificação Geral (1º e 9º períodos) 

Assim, somando-se o total (36) de alunos, temos 63,88 % (23) de indivíduos com 

sinais de depressão leve- moderada - grave e 36,12 % (13) sem sinais significativos para 

esse transtorno.  
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Na discussão dos resultados anteriormente apresentados, serão mencionadas apenas 

as questões de maior significância em cada questionário, ou seja, as que representam maior 

importância para o tema e maior frequência de escolha nas respostas dos discentes, 

ausentando-se as demais. 

5. DISCUSSÃO 

 ESCALA DE ESTRESSE PERCEBIDO 

Figura 1: Nervosismo e estresse – 9º período 

Figura 2: Nervosismo e estresse – 1º período 
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Conforme pudemos observar nesta pesquisa, o sentimento de estresse e nervosismo 

foi mencionado com muita frequência entre os alunos avaliados.  

Em um estudo similar, realizado por Vilela, Pacheco e Carlos (2013) com 118 alunos 

dos 1°, 3°, 5° e 7° períodos do curso de enfermagem, observou-se que 78% dos estudantes 

disseram estar estressados e insatisfeitos com alguma característica no curso. 

De fato, a temática do estresse é abordada atualmente em todos os âmbitos da vida 

humana. O estresse é quase sempre visualizado como algo negativo que ocasiona prejuízo 

no desempenho global do indivíduo, ou seja, problemas na saúde física e mental, 

prejudicando-lhe a atuação profissional, a saúde, o bem-estar e as relações interpessoais 

(STACCIARINI; TRÓCCOLI, 2001). 

Quando questionados sobre a capacidade pessoal em lidar com as tarefas cotidianas, 

notamos nesta pesquisa que um grande número dos alunos têm se achado “quase sempre” ou 

“sempre” incapazes de realizar todos os seus afazeres. 

 

 

Figura 3: Lidar com tarefas – 9º período 
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Figura 4: Lidar com tarefas – 1º período 

No âmbito acadêmico, são apontados como estressores a realização de provas, a 

sobrecarga de trabalhos, a entrega de relatórios e o excesso de responsabilidades 

(BENAVENTE et. al 2014).  

De fato, o grande número de provas, trabalhos, o próprio TCC (trabalho de conclusão 

do curso), estágio e outras tarefas relacionadas ao meio acadêmico, podem influenciar a 

percepção dos estudantes quanto à sua capacidade em lidar com todas as suas 

responsabilidades, fazendo com que se sintam sobrecarregados. 

 A sobrecarga de atividades relacionadas ao meio acadêmico pode justificar também, o 

frequente pensamento nas coisas que os estudantes têm para fazer e o pouco “controle do 

tempo” que os mesmos estudantes relatam, conforme podemos observar a seguir: 
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Figura 5: Pensamento sobre atividades – 9º período 

 

Figura 6: Pensamento sobre atividades – 1º período 
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Figura 7: Controle do tempo – 9º período 

Figura 8: Controle do tempo – 1º período 

Além disso, a percepção de pouco controle sobre o tempo gasto e frequente 

preocupação com os afazeres, também pode ser ocasionada pelo fato desses alunos 
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estudarem em período integral, com pouco tempo para o lazer e descanso, alimentação 

inadequada, além das pressões pessoais, dos pais e da própria instituição de ensino. 

Usualmente, percebe-se que isso também compromete a atenção, a memória, a 

capacidade de resolução de problemas e o desempenho acadêmico desses adultos/ jovens 

(ARAÚJO et. al. 2014). Na visão do mesmo autor, todos esses fatores influenciam no 

funcionamento cognitivo e prejudicam a qualidade do sono.  

Portanto, esses aspectos devem ser levados em consideração, pois refletem uma 

preocupação importante no público universitário, uma vez que abrange questões 

fundamentais para bom desempenho acadêmico. 

Além disso, os acadêmicos de enfermagem têm observado e vivenciado situações 

desgastantes, comportamentos e posturas inadequadas, tanto em sala de aula como nos 

campos de estágio; ansiedade e angústias relacionadas aos trabalhos acadêmicos, entre eles o 

trabalho de conclusão de curso e o relatório do estágio supervisionado, bem como 

relacionadas ao futuro profissional (insegurança quanto ao mercado de trabalho e a formação 

profissional) (SILVA et. al 2011).  

Todos esses aspectos vivenciados pelos estudantes, podem gerar inquietações e 

desencadear o processo de descontrole emocional/sentimental, característico do estresse, 

conforme foi notado nesta pesquisa. 

Figura 9: Autopercepção de controle – 9º período 
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Figura 10: Autopercepção de controle – 1º período 

Vale ainda ressaltar que as pressões diárias e a constante instabilidade imposta pela 

vida moderna, exigem diversas adaptações às situações do cotidiano, resultando em 

transformações que podem levar o indivíduo ao estresse. Assim, o estresse pode ser definido 

como a reação inespecífica do organismo frente a uma pressão exercida sobre o sistema 

orgânico. É um acontecimento complexo, que ocorre por meio da interação do indivíduo 

com o meio interior e exterior (HIRSCH, et.al. 2015). 

Com isso em mente, o estudante de ensino superior depara-se com várias situações 

que onde se requer adaptações e transformações abruptas no seu modo de vida. No dia a dia 

do acadêmico de enfermagem, podemos notar que esses fatores são vivenciados desde o 

momento do ingresso na universidade, até a sua formação. 

Assim, o estresse evidenciado pelos estudantes desta pesquisa, pode ser justificado 

por diversos fatores relacionados à mudanças abruptas na vida, dentre eles: o curso em 

horário integral, o ritmo de vida intenso, a “pressão psicológica e emocional” causada pelas 

exigências dos professores e instituição de ensino, os estágios curriculares, a ansiedade pela 

conclusão do curso e a cobrança de ter um bom rendimento nas disciplinas. 

De fato, a exposição à fatores estressores constantes, pode levar a alterações 

fisiológicas nos padrões de sono, diminuição das atividades físicas, aumento da 

irritabilidade, refletindo-se na saúde psicológica e nas relações sociais (HIRSCH, et.al. 

2015). 
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Assim percebemos que tanto alunos do 1º quanto do 9º período, demonstram pouco 

autocontrole emocional diante de problemas e adversidades da vida, e isto acaba por 

desencadear sentimentos e pensamentos de tristeza, irritabilidade, pessimismo, nervosismo, 

ansiedade e pouca habilidade para lidar com o estresse.  

 

 INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK 

De acordo com os dados obtidos nesta pesquisa, não é raro o fato de que a 

depressão muitas vezes é confundida com desânimo, preguiça, estresse e mau humor. No 

entanto, fatores psicológicos, como ansiedade, angústia e medo, são em boa parte dos casos 

consequências, e não causa, da depressão. Portanto, a depressão é muito mais que apenas 

tristeza; ela afeta o modo como a pessoa pensa a respeito do futuro e pode alterar as atitudes 

básicas sobre ela mesma (NETTINA, 2013). 

Observando os resultados, notamos que um alto índice de discentes de enfermagem 

apresentam sinais e sintomas de depressão de nível leve - grave.  

Esses dados merecem atenção, uma vez que o indivíduo depressivo geralmente perde 

o interesse pelas atividades diárias, não dorme bem, não tem apetite, apresenta fadiga, dores 

nas costas ou na cabeça, sendo comum surgir pensamentos ruins, ideias de culpa, 

inutilidade, desesperança e, nos casos mais graves, pode ocorrer suicídio (NETTINA, 2003). 

Conforme podemos notar nas figuras abaixo, ideias suicidas não são raras entre o público 

pesquisado. 

  
Figura 11: Idéias suicidas – 1º período 
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Figura 12: Idéias suicidas – 9º período 

 
É importante ainda destacar que, uma grande parcela de estudantes, em especial do 

último ano de graduação, relata sentir “pouco prazer nas coisas” e/ ou “estar decepcionado 

consigo mesmo”.  

  
Figura 13: Sensação de prazer – 1º período 

 



92 
 

 
Figura 14: Sensação de prazer – 9º período 

 

Segundo Saupe e Geib (2002), o momento da conclusão de curso, na qual o 

estudante se vê na iminência de se tornar um profissional e, com isso, sobrevêm às angústias 

e aflições de se perder a tutela da instituição e dos professores num momento em que ainda 

se sente inseguro para assumir sua identidade profissional.  

Schleich (2006) avaliou a satisfação acadêmica entre alunos ingressantes e 

concluintes de uma universidade paulista e identificou maior satisfação entre os alunos 

ingressantes, especialmente nos domínios de satisfação com o curso e percepção de 

oportunidades de crescimento. De acordo com isso, na presente pesquisa, 75,8% dos 

estudantes do 1º período disseram não se sentir especialmente desanimados com relação ao 

futuro, mostrando assim maior otimismo neste aspecto, quando comparado aos outros 

alunos. 

Além disso, podemos observar abaixo que um grande percentual de alunos de ambos 

os períodos relatam ter perdido ou estar menos interessado nas outras pessoas. 
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Figura 15: Interesse interpessoal – 1º período 

 

 
Figura 16: Interesse interpessoal – 9º período 

 
De acordo com Souza et. al. (2012), quanto mais dificuldades o estudante vivencia 

durante sua formação acadêmica, mais ele tende a afastar-se das pessoas ao seu redor, pois 

acredita que, por fazer isso, evita mais problemas.  
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Segundo Martos (2012), fazendo isso, o estudante acredita negar a existência do 

problema, ignorando e escondendo seus sentimentos, afastando-se das pessoas, por meio de 

uma estratégia negativa, que favorece o abandono passivo da situação e submissão ao 

problema. Nesses casos, os indivíduos omitem suas emoções, suprimindo as reações e os 

impulsos, evitando a exacerbação dos sentimentos na tentativa de controle das emoções. 

De acordo com isso, o estudo de Souza et. al. (2012) revela que o estado depressivo 

pode provocar sentimentos de tristeza, decepção, perda de interesse por situações habituais, 

ausência de prazeres, instabilidade emocional, determinar alterações de apetite, sono, 

repouso, entre outros aspectos.  

Quanto ao hábito e qualidade do sono e a sensação de descanso, percebemos nesta 

pesquisa, os discentes de enfermagem estão amplamente comprometidos questão, e isto 

pode prejudicar o rendimento acadêmico, profissional e pessoal desses indivíduos.  

 

Figura 17: Hábitos de sono – 1º período 
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Figura 18: Hábitos de sono – 9º período 

 
De acordo com isso, o Benavente et. al. Apud Huang e cols (2014) verificou que 

sobre a relação entre estresse e sono, em estudantes de enfermagem de Taiwan, houve 

correlação significativa entre o estresse na prática clínica e a qualidade de sono. Ainda, a 

duração do sono dos estudantes foi, em média, de 5 horas por dia, com relato de má 

qualidade de sono por 80,9% dos participantes.  

O mesmo autor relata que a atividade de trabalho, o ano acadêmico e o tempo de 

estudos diários contribuem para a baixa qualidade do sono. 

Ainda, Cronfli (2002) destaca que o sono é tão importante quanto o exercício físico 

ou uma alimentação saudável. Ele ocupa cerca de um terço da vida humana, sendo este, 

importante para o fortalecimento da memória, regular o equilíbrio hormonal e melhorar o 

desempenho motor. Entretanto, ainda existe uma tendência generalizada a fim de reduzir a 

quantidade e qualidade do sono, o que, a longo prazo, pode causar sérios danos à saúde.  

O mesmo autor ainda reconhece que as pessoas que tem um padrão de sono de 

qualidade conseguem desfrutar de benefícios de uma boa noite de sono nos aspectos 

intelectuais, sociais, biológicos emocionais, obtendo satisfação e melhor rendimento no 

trabalho e no seu dia-a-dia.  

Assim, podemos justificar também o alto índice de alunos que referem sentir-se 

cansados, conforme observamos nesta pesquisa. 
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 PREVALÊNCIA E CORRELAÇÃO ENTRE ESTRESSE E DEPRESSÃO 

 

A seguir, serão apresentados os índices de prevalência total e a correlação entre 

depressão e estresse, encontrados para ambos os períodos acadêmicos estudados nesta 

pesquisa. 

 
Figura 19: Prevalência total de depressão 

 
Figura 20 Prevalência total de Estresse 
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Neste estudo observou-se a que a prevalência para o estresse foi de 69,44% em nível 

médio, 25 % em nível alto e 5,6 % em nível baixo.  

Quanto à depressão, notamos prevalência de depressão mínima, equivalente a 36,1% 

(13) dos casos investigados, em torno de 30,6% (11) de casos de depressão leve a moderada. 

Mesmo considerando que a população estudada representa uma amostra relativamente 

pequena, sendo maior o número do sexo feminino, não se pode desconsiderar a importância 

dos resultados obtidos, tendo em vista que, no período em estudo, a depressão foi uma 

condição presente também no nível moderado - grave 9 (25%) e depressão grave, com 3 

(8,3%) dos graduandos. 

A prevalência de estresse e depressão entre profissionais de enfermagem merece 

atenção, pois em sua rotina de trabalho esse profissional fica em contato com o sofrimento 

psíquico, frequentemente marcado por incertezas e ansiedades, que devem ser 

cuidadosamente consideradas pelo fato de que, uma vez vivenciadas, revelam os seus 

próprios sentimentos bem como a dificuldade em manejá-los. (CARVALHO, PELLOSO; 

VALSECCHI; COIMBRA; 1999). 

Esses resultados estão de acordo com o estudo de Camargo, Souza e Oliveira (2014), 

no qual evidenciou-se  que todos os estudantes de enfermagem pesquisados por eles 

apresentavam sintomas de depressão, sendo que 57 (62,6%) tinham níveis de depressão 

mínima; 23 (25,2%) situam-se na faixa de depressão leve a moderada; 10 (10,9%) relataram 

depressão moderada a grave e um (1,1%) manifestou quadro de depressão grave. 

A depressão, no caso dos acadêmicos de enfermagem, está associada ao 

desencadeamento de sentimentos durante o processo ensino-aprendizagem prático, ou seja, 

ao se depararem frente a frente com o paciente. Nessa ocasião, os acadêmicos vivenciam 

sentimentos como insegurança e medo, pois precisam agir com a postura de um profissional 

que na realidade ainda não são. (GARRO; CAMILLO; NÓBREGA; 2006). 

Os resultados do estudo de Souza et. al. (2012) indicam que a intensidade dos 

sintomas depressivos aumenta ao longo do curso, é maior no último ano, além de haver 

correlação entre intensidade moderada de sintomas depressivos e impacto negativo na 

qualidade de vida dos estudantes.  

De acordo com isso, o presente estudo constatou-se que, dos 18 alunos do 9º período 

que participaram da pesquisa, 13 apresentavam sinais de depressão. Destes, 7 (38,9%) 

depressão leve-moderada, 4 (22,2%) depressão grave e 2 (11,1%) depressão grave. Enquanto 

um número inferior (10) dos aos alunos do 1º período, apresentou algum sinal desse mesmo 
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transtorno. No entanto, as diferenças encontradas nesse sentido foram poucas, e os 

resultados nesta pesquisa, por sua vez, não devem ser considerados conclusivos ou 

determinantes. 

Por outro lado, tendo em vista que um total de 94,4,4% dos participantes apresentam 

algum sinal de estresse e 63,9% algum sinal de depressão, podemos concluir que esses 

fatores podem estar interligados.  

Isso corrobora com o estudo de Silva et al (2014) em que 46,1% dos estudantes de 

enfermagem que participaram em sua pesquisa, afirmaram que "sentem-se nervosos, tensos 

ou preocupados" e que tem "humor depressivo/ansioso".  

Isso também está de acordo com o descrito por Moreira e Furegato (2013) que 

afirmam em sua pesquisa que alunos com maiores níveis de estresse estão mais sujeitos a 

apresentarem depressão,e portanto, merecem mais atenção dos educadores e profissionais de 

saúde. 

Por outro lado, é preciso prevenir a ocorrência de novos casos depressivos nesse 

público, por evitar a exposição frequente à situações estressantes. Nesse sentido, é 

necessário considerar que os cursos de graduação em enfermagem devem buscar, em suas 

atividades, desenvolver o manejo das situações de estresse, objetivando melhoria na 

qualidade de vida desses estudantes, evitando um esgotamento mental que, a longo prazo, 

pode levar a sentimentos de insatisfação, tristeza e resultar na desistência do curso. 

Portanto, os resultados apresentados confirmam a necessidade de se implementar 

programas que ajudem a minimizar o estresse e identificar precocemente sinais depressão 

entre os estudantes, para que estes não se agravem no futuro. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos dias de hoje, o estresse e a depressão têm sido condições preocupantes tanto para 

os graduandos quanto para os profissionais que já atuam na área de enfermagem.  

Os resultados obtidos no presente estudo indicam uma porcentagem considerável de 

indivíduos com nível indicativo de danos causados por esses males, mesmo considerando 

que a população estudada representa apenas uma pequena amostra do que de fato é a 

realidade. 

Especificamente nos casos investigados nesta pesquisa, diferentemente do que se 

esperava, notamos que a intensidade com que os sentimentos característicos de estresse e 

depressão se apresentam no início do curso tendem a manter-se os mesmos ao término dele. 

Esse fato pode também ser justificado devido ao tamanho restrito da amostra. 

Uma limitação evidente deste estudo é o fato da pesquisa ter sido realizada com um 

número restrito de estudantes de apenas uma universidade, assim, não é possível fazer uma 

generalização desses resultados para outras instituições de ensino superior de enfermagem. 

Por conseguinte, seria desejável replicar este estudo, com o mesmo instrumento, em outras 

instituições do ensino superior do nosso país. 

Sobre o estresse, constatou-se que não houve diferença significativa entre os níveis 

apresentados pelos alunos do 1º e 9º período. Já quanto à depressão, notou-se que os 

estudantes do ultimo ano, parecem ser mais vulneráveis a desenvolver quadros moderados – 

graves, embora as diferenças estatísticas apresentadas também fossem poucas. 

Outro aspecto importante é que, foi avaliado a percepção que o próprio sujeito tem à 

respeito do seu nível de estresse e depressão, assim, os resultados deverão ser interpretados 

com bastante precaução. 

De qualquer forma, a temática “estresse e depressão” em estudantes universitários, 

em especial do curso de enfermagem, tem um impacto que não pode ser ignorado. As 

instituições de ensino deveriam promover iniciativas para ensinar estratégias de 

controle/gestão do estresses, que terão como possíveis efeitos, não apenas uma melhoria na 

saúde mental e níveis de bem-estar dos alunos, mas também no rendimento acadêmico. 

Além disso, é importante destacar que, o ingresso dos estudantes no ensino superior e 

a transição do período acadêmico para a vida profissional, envolve uma gama de mudanças 

em nível pessoal, cognitivo, profissional, afetivo e social, além de ocasionar uma série de 

expectativas em relação ao curso escolhido. Essas expectativas, muitas vezes, são 
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acompanhadas por sentimentos de ansiedade, medo e dúvidas acerca de como será seu 

desempenho acadêmico e sua formação profissional. 

Portanto, o estudo vem confirmar o fato de que, tanto a depressão quanto o estresse, 

afetam significativamente a autoestima, o bem estar e o rendimento dos estudantes de nível 

superior em enfermagem, sendo assim, um aspecto que precisa ser levado em consideração. 

Dessa forma, seria oportuno que houvesse na instituição de ensino superior um 

programa de suporte psicológico destinado aos acadêmicos de enfermagem, para à 

construção de uma saúde mental capaz de superar os desafios relacionados ao curso, a 

carreira e futura atuação uma vez que, quanto mais os estudantes reconhecem a si mesmos 

como estressados, mais eles têm chances de se sentir tristes, se afastarem das pessoas, não 

enfrentar as situações de conflito, fugir do problema, podendo assim desenvolver um quadro 

depressivo. Essas reações, por sua vez, podem afetar negativamente a formação desses 

profissionais, tornando-os pouco reflexivos e pouco comprometidos com a realidade do 

sistema de saúde que a gente têm, e isso pode diminuir a autonomia desses futuros 

profissionais de enfermagem e a qualidade dos serviços prestados por eles. 
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APÊNDICE I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

APÊNDICE: 

Resolução n° 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 
Título do Projeto: Saúde mental - Uma avaliação dos níveis de estresse e depressão dos acadêmicos de 

enfermagem 

Pesquisador Responsável: Profª. Drª Elaine Antunes Cortez. (Enfermeira), Luiza Figueira Batista Coutinho 
(Acadêmica de Enfermagem). 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense – UFF 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 99256-5985 - (21) 992485554  

Nome do voluntário: _______________________________________________________________ 

Idade: _____ anos                                                     R.G. _____________________________________. 

 

O Sr. (ª) está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “Saúde mental - Uma avaliação dos 
níveis de estresse e depressão dos acadêmicos de enfermagem.”, de responsabilidade da pesquisadora Profª e 
Drª em Enfermagem Elaine Antunes Cortez, e da Acadêmica do 9º período do curso de Enfermagem Luiza 
Figueira Batista Coutinho. 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, de caráter transversal e abordagem quantitativa. Seu 
objetivo é: Avaliar os níveis de estresse e depressão dos discentes de enfermagem, bem como levantar a 
prevalência de manifestações decorrentes de estresse e depressão dos alunos de graduação em enfermagem, e 
ainda correlacionar os dados encontrados com os períodos correspondentes ao curso de graduação em 
enfermagem.  

Participando desta pesquisa, o(a) Sr(ª) estará contribuindo para a ampliação dos conhecimentos sobre 
a saúde mental dos discentes da enfermagem da UFF. Este estudo será realizado através do preenchimento de 
dois questionários autoaplicáveis, um referente ao estresse e outro à depressão. Estes serão aplicados na Escola 
de Enfermagem Aurora de Afonso da Costa, pela acadêmica de Enfermagem citada como pesquisadora acima. 

Será garantido e informado aos participantes que os riscos relacionados à sua participação são mínimos. 
Caso apresente algum problema no decorrer de qualquer etapa da pesquisa que lhes cause emoções 
desconfortantes, será de decisão deles quanto a continuidade de sua colaboração na pesquisa, podendo esta ser 
interrompida, remarcada ou até mesmo cancelada. Caso seja necessário e de desejo do participante, este poderá 
ser encaminhado ao apoio psicológico estudantil, disponível gratuitamente pela UFF, segundo o site da 
Universidade, na Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí, Reitoria, sala de atendimento ao aluno, com agendamento 
prévio através do telefone (21) 2629-5320. 

Caso o(a) Sr(ª) tenha qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos 
relacionados com a pesquisa , poderá entrar em contato com o pesquisador, por telefone ou pessoalmente. As 
pesquisadoras garantem o acesso às informações atualizadas durante todo o estudo.  

Sua participação é voluntária, de maneira que está livre para retirar este consentimento e deixar de 
participar do estudo a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. As informações relacionadas à sua 
privacidade serão mantidas em caráter confidencial.  

Ao final do estudo, as informações poderão ser divulgadas em textos, periódicos ou eventos 
científicos da área da enfermagem e saúde.  

 
Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter informações 
específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: 
(21) 26299189. 

 
Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido 
informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói-RJ, _____ de ____________ de _______. 

mailto:etica@vm.uff.br�
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ANEXO I - COMPROVANTE DE ENVIO DO PROJETO 
ANEXOS: 
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ANEXO II – ESCALA DE ESTRESSE PERCEBIDO (PSS-14) 
Nome:_______________________________________ Data: __/__/____ 

Instituição:____________________________Idade______  Período:_____ 
 

Itens e instruções para aplicação 
As questões nesta escala perguntam sobre seus sentimentos e pensamentos durante o último 
mês. Em cada caso, será pedido para você indicar o quão freqüentemente você tem se 
sentido de uma determinada maneira. Embora algumas das perguntas sejam similares, há 
diferenças entre elas e você deve analisar cada uma como uma pergunta separada. A melhor 
abordagem é responder a cada pergunta razoavelmente rápido. Isto é, não tente contar o 
número de vezes que você se sentiu de uma maneira particular, mas indique a alternativa que 
lhe pareça como uma estimativa razoável. Para cada pergunta, escolha as seguintes 
alternativas: 
0= nunca  
1= quase nunca  
2= às vezes  
3= quase sempre  
4= sempre 
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ANEXO III – INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK (BDI) 
Nome:_______________________________________ Data: __/__/____ 

Instituição:____________________________ Idade_____ Período:_____ 
 

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler cuidadosamente cada 
grupo, faça um círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) próximo à afirmação, em cada grupo, que 
descreve melhor a maneira que você tem se sentido na última semana, incluindo hoje. Se várias 
afirmações num grupo parecerem se aplicar igualmente bem, faça um círculo em cada uma. Tome 
cuidado de ler todas as afirmações, em cada grupo, antes de fazer sua escolha. 

 
1 0   Não me sinto triste 

1   Eu me sinto triste 
2   Estou sempre triste e não consigo 
sair disto 
3   Estou tão triste ou infeliz que não 
consigo suportar  

7 0   Não me sinto decepcionado comigo 
mesmo 

1   Estou decepcionado comigo mesmo 
2   Estou enojado de mim 
3   Eu me odeio 

2 0   Não estou especialmente 
desanimado quanto ao     futuro       

1   Eu me sinto desanimado quanto 
ao futuro 
2   Acho que nada tenho a esperar 
3   Acho o futuro sem esperanças e 

tenho a impressão de que as 
coisas não podem melhorar 

8 0   Não me sinto de qualquer modo pior 
que os outros 
1   Sou crítico em relação a mim por 

minhas fraquezas ou erros 
2   Eu me culpo sempre por minhas 

falhas 
3   Eu me culpo por tudo de mal que 

acontece 
3 0   Não me sinto um fracasso 

1   Acho que fracassei mais do que 
uma pessoa comum 

2   Quando olho pra trás, na minha 
vida, tudo o que posso ver é um 
monte de fracassos 

3   Acho que, como pessoa, sou um 
completo fracasso 

9 0   Não tenho quaisquer idéias de me 
matar 
1   Tenho idéias de me matar, mas não as 
executaria 
2   Gostaria de me matar 
3   Eu me mataria se tivesse 
oportunidade 

4 0   Tenho tanto prazer em tudo como 
antes 

1   Não sinto mais prazer nas coisas 
como antes 

2   Não encontro um prazer real em 
mais nada 

3   Estou insatisfeito ou aborrecido 
com tudo 

10 
0   Não choro mais que o habitual 
1   Choro mais agora do que costumava 
2   Agora, choro o tempo todo 
3   Costumava ser capaz de chorar, mas 

agora não consigo, mesmo que o 
queria 
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5 0   Não me sinto especialmente 
ado 

1   Eu me sinto culpado grande parte 
 mpo 

2   Eu me sinto culpado na maior 
 do tempo 
3   Eu me sinto sempre culpado 

11 0   Não sou mais irritado agora do que já 
 

1   Fico aborrecido ou irritado mais 
mente do que costumava 

2   Agora, eu me sinto irritado o tempo 
 

3   Não me irrito mais com coisas que 
umavam me irritar 

6 

0   Não acho que esteja sendo punido 
1   Acho que posso ser punido 
2   Creio que vou ser punido 
3   Acho que estou sendo punido 

12 0   Não perdi o interesse pelas outras 
pessoas 
1   Estou menos interessado pelas outras 

pessoas do que costumava estar 
2   Perdi a maior parte do meu interesse 

pelas outras pessoas 
3   Perdi todo o interesse pelas outras 
pessoas 

13 0   Tomo decisões tão bem quanto 
antes 

1   Adio as tomadas de decisões mais 
do que costumava 

2   Tenho mais dificuldades de tomar 
decisões do que antes 

3   Absolutamente não consigo mais 
tomar decisões 

18 0   O meu apetite não está pior do que o 
habitual 
1   Meu apetite não é tão bom como 
costumava ser 
2   Meu apetite é muito pior agora 
3   Absolutamente não tenho mais 
apetite 

14 0   Não acho que de qualquer modo 
pareço pior do que antes 

1   Estou preocupado em estar 
parecendo velho ou sem atrativo 

2   Acho que há mudanças 
permanentes na minha aparência, 
que me fazem parecer sem 
atrativo 

3   Acredito que pareço feio 

19 
0   Não tenho perdido muito peso se é 
que perdi algum recentemente 
1   Perdi mais do que 2 quilos e meio 
2   Perdi mais do que 5 quilos 
3   Perdi mais do que 7 quilos 
Estou tentando perder peso de propósito, 
comendo menos: Sim _____  Não _____ 

15 

0   Posso trabalhar tão bem quanto 
antes 

1   É preciso algum esforço extra 
para fazer alguma coisa 

2   Tenho que me esforçar muito para 
fazer alguma coisa 

3   Não consigo mais fazer qualquer 
trabalho 

20 0   Não estou mais preocupado com a 
minha saúde do que o habitual 
1   Estou preocupado com problemas 
físicos, tais como dores, indisposição do 
estômago ou constipação 
2   Estou muito preocupado com 
problemas físicos e é difícil pensar em 
outra coisa 
3   Estou tão preocupado com meus 
problemas físicos que não consigo 
pensar em qualquer outra coisa 
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16 0   Consigo dormir tão bem como o 
habitual 

1   Não durmo tão bem como 
costumava 

2   Acordo 1 a 2 horas mais cedo do 
que habitualmente e acho difícil 
voltar a dormir 

3   Acordo várias horas mais cedo do 
que costumava e não consigo 
voltar a dormir 

21 
0   Não notei qualquer mudança recente 
no meu interesse por sexo 
1   Estou menos interessado por sexo do 
que costumava 
2   Estou muito menos interessado por 
sexo agora 
3   Perdi completamente o interesse por 
sexo 

17 0   Não fico mais cansado do que o 
habitual 

1   Fico cansado mais facilmente do 
que costumava 

2   Fico cansado em fazer qualquer 
coisa 

3   Estou cansado demais para fazer 
qualquer coisa 
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