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RESUMO 

 

É grande a pressão e a tensão enfrentadas pelos estudantes de enfermagem durante sua fase 

acadêmica. Eles têm que se preparar muito bem porque lidam diretamente com os pacientes 

nas suas mais variadas modalidades hospitalares durante todo o curso por meio dos sucessivos 

estágios curriculares. As dificuldades pessoais, os desafios da academia e da profissão, a 

preocupação com a carreira profissional, são fatores próprios da sua área de formação que os 

tornam sujeitos protagonistas em potencial da ansiedade neste contexto histórico global 

ansiogênico que vivemos. Este estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura 

científica nacional e internacional sobre a ansiedade, com o objetivo de pesquisar os fatores 

que contribuem para a ocorrência de ansiedade entre os estudantes de enfermagem, 

identificando suas consequências e formas de combater esse mal. A partir dos Descritores 

Ciência e Saúde (DeCS), ansiedade e estudantes de enfermagem usados ao mesmo tempo com 

uso do booleano “and”, foram encontrados 375 artigos nas principais bases de dados virtuais 

para pesquisas cientificam contidas na Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), dos quais somente 

18 artigos foram selecionados para a construção deste trabalho de conclusão de curso. Ficou 

observado que os principais fatores que desencadeiam a ansiedade nos estudantes de 

enfermagem estão ligados a situações onde os mesmos estão sendo avaliados de alguma 

forma. Além disso, o medo das novas experiências no campo profissional contribuem 

juntamente com fatores pessoais, influenciando de forma negativa na vida acadêmica. Dessa 

forma, o estudo contribui com uma abordagem a favor da prevenção e combate a ansiedade, 

principalmente entre os estudantes de enfermagem, deixando claro que a ansiedade é um mal 

preocupante e que pessoas acometidas necessitam de acompanhamento especializado. 

 

Descritores: ansiedade e estudantes de enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

It is great pressure and stress faced by nursing students during their academic stage. They 

have to prepare very well because they deal directly with patients in its various hospital 

procedures throughout the course by means of successive internships. Personal difficulties, 

challenges the academy and the profession, the concern for professional career, are proper 

factors of your training area that make potential protagonists subject the anxiety this 

anxiogenic global historical context which we live. This study deals with an integrative 

review of national and international scientific literature on anxiety, in order to investigate the 

factors that contribute to the occurrence of anxiety among nursing students, identifying its 

consequences and ways to combat this evil. From Descritores Ciência e Saúde (DeCS), were 

found 375 articles in major online databases for research cientificam contained in Biblioteca 

Virtual da Saúde (BVS), of which only 18 articles were selected for the construction of this 

course conclusion work . It was observed that the main factors that trigger anxiety in nursing 

students are linked to situations where they are being evaluated in some way. In addition, fear 

of new experiences in the professional field work together with personal factors, influencing 

negatively in academic life. Thus, the study provides an approach for preventing and 

combating anxiety, especially among nursing students, making it clear that anxiety is a 

worrying evil and that affected people need specialized treatment. 

 

Descriptors: anxiety and nursing students. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A ansiedade vem se tornando uma das doenças que mais tem afetado a população no 

mundo todo neste século. Sua incidência é tanta, que tem despertado o interesse dos 

especialistas pelos estudos e pesquisas sobre suas causas e tratamento. Segundo estudos 

internacionais, 25% da população sofrem ou sofrerão de transtorno de ansiedade em algum 

momento de suas vidas (SILVA, 2011). 

O Jornal 24 horas News (apud Associação Brasileira de Psiquiatria, 2013), trazendo 

dados do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, afirma que no Brasil aproximadamente 12% da população é 

ansiosa, o que representa um universo de 24 milhões de brasileiros com ansiedade patológica. 

Segundo este jornal, estima-se, ainda, que 23% da população brasileira terão  algum tipo de 

distúrbio ansioso ao longo da vida. 

O processo de globalização vem influenciando na qualidade de vida da população 

mundial positiva e negativamente, tendo ação direta sobre a saúde das pessoas. Por um lado, a 

internet e a revolução digital possibilitando a comunicação entre pessoas de todas as partes do 

mundo em tempo real, os avanços da medicina, da robótica, etc.. Por outro lado, novas 

tecnologias vêm proporcionando cada vez mais o sedentarismo, aumento de horas de trabalho 

diário, estudos, pesquisas, sempre sentado à mesa de computador ou de máquinas eletrônicas, 

capacitação profissional continuada. Além disso, nota-se um aumento crescente do número de 

desempregados relacionados ao advento da tecnologia no campo de trabalho e a incapacidade 

profissional para operar novas máquinas. Esse fenômeno ocorre tanto no campo quanto nas 

grandes metrópoles mundiais, exigindo cada vez mais a qualificação para o mercado de 

trabalho. Horas de sono reduzidas, transporte inadequado, lotado na grande maioria das vezes, 

refeições inapropriadas, são parte das dificuldades enfrentadas diariamente em busca de 

qualificação, afastando as pessoas do convívio social, da família, do lazer. Diante desse ritmo 

acelerado de vida, é gerada uma incerteza ou medo do que está por vir. Este quadro da 
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realidade contemporânea faz com que, entre outras coisas, algumas pessoas desenvolvam o 

distúrbio conhecido como transtorno de ansiedade. 

O entendimento sobre o conceito de ansiedade pode se dar sob vários enfoques, mas 

segundo Andrade (1998) a ansiedade se define como um estado emocional com componentes 

psicológicos e fisiológicos, que faz parte das experiências humanas, sendo propulsora do 

desempenho. Para Silva (2011) ela passa a ser patológica quando é desproporcional à situação 

que a desencadeia, ou quando não existe um objeto específico ao qual se direcione, 

interferindo diretamente na qualidade de vida, no conforto emocional ou no desempenho 

individual. SADOCK et al (2007) afirma que a mesma vem acompanhada de sintomas 

autonômicos como cefaleia, perspiração, palpitação, aperto no peito, leve mal-estar 

epigástrico e inquietação, indicada pela incapacidade de ficar sentado ou de pé quieto por 

muito tempo. A gama de sintomas presentes durante a ansiedade tende a variar entre as 

pessoas. 

Os transtornos de ansiedade possuem diversos aspectos que variam em grau, 

intensidade e na forma como se apresentam. Quando os mesmos já estão instalados, 

consequentemente trarão prejuízos significativos na vida social, familiar, profissional, 

acadêmica de seus portadores. É certo que todas as pessoas já vivenciaram ansiedade, seja 

como resposta normal e adaptativa aos estímulos, ou como uma sensação desajustada e 

patológica. 

Algumas pesquisas revelam que a presença e a intensidade dos sinais e sintomas de 

ansiedade, tais como: taquicardia, tontura, dor de cabeça, dores musculares, formigamento, 

suor, além de insônia, tensão, irritabilidade e angústia, podem trazer consequências 

prejudiciais para as condições de vida e de saúde da população afetada em geral, uma vez que 

níveis elevados de ansiedade podem provocar percepções negativas quanto às habilidades 

motoras e intelectuais do indivíduo. Isso, por sua vez, interfere na atenção seletiva e na 

codificação de informações na memória, bloqueando a compreensão e o raciocínio. 

Tendo em vista a complexidade e gravidade da ansiedade no nosso tempo, este 

trabalho de conclusão de curso é o resultado de uma pesquisa que realizamos sobre este 

assunto. Para tanto foi feita uma revisão integrativa da literatura nacional e internacional 

sobre a ansiedade, a fim de responder aos seguintes questionamentos: Quais são os principais 

fatores que desencadeiam ansiedade nos estudantes de enfermagem? Quais são os problemas 

no desempenho acadêmico decorrentes da ansiedade e como combatê-los? 

Assim o objeto da pesquisa foi a ansiedade entre os estudantes de enfermagem, pois é 

sabido que é grande a pressão e a tensão enfrentadas pelos estudantes de enfermagem durante 
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sua fase acadêmica. Eles têm que se preparar muito bem porque lidam diretamente com os 

pacientes nas suas mais variadas modalidades hospitalares durante todo o curso por meio dos 

sucessivos estágios curriculares. Como se já não bastassem as suas dificuldades pessoais, a 

preocupação com a carreira profissional, estes fatores próprios da sua área de formação os 

tornam sujeitos protagonistas em potencial do contexto histórico global ansiogênico. 

O trabalho teve como objetivo geral pesquisar os fatores que contribuem para a 

ocorrência de ansiedade entre os estudantes de enfermagem, identificando suas consequências 

e formas de combater esse mal. Já os objetivos específicos foram identificar teoricamente o 

que é o transtorno de ansiedade e quais são os problemas que a ansiedade pode acarretar no 

desempenho acadêmico; levantar os principais fatores que desencadeiam ansiedade nos 

estudantes de enfermagem e descrever as medidas que podem ser adotadas pelos estudantes 

de enfermagem contra a ansiedade, conforme os pressupostos científicos. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Como já foi mencionado, segundo estudos internacionais, 25% da população sofre ou 

sofrerá de transtorno de ansiedade em algum momento de suas vidas (SILVA, 2011). O Jornal 

24 horas News (apud Associação Brasileira de Psiquiatria, 2013), trazendo dados do Instituto 

de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo, afirma que no Brasil aproximadamente 12% da população é ansiosa, o que representa 

um universo de 24 milhões de brasileiros com ansiedade patológica. Segundo este jornal, 

estima-se, ainda, que 23% da população brasileira terão algum tipo de distúrbio ansioso ao 

longo da vida. 

Estes percentuais da população atingidos pelo mal da ansiedade constitui um fator de 

alerta, o que por si só justifica estudos como este. A escolha de estudantes universitários de 

enfermagem como sujeitos desse estudo se justifica porque estes são um exemplo de 

população em que a ansiedade vem sendo muito estudada, principalmente devido à situação 

vivenciada por eles ser muito propícia ao desenvolvimento desse transtorno. Como os fatores 

ansiogênicos podem interferir negativamente sobre alguns aspectos cognitivos, como o 

processo de aprendizagem, a redução de atenção e da concentração, diminuindo assim a 

aquisição de habilidades, achamos que era oportuno estudar este fenômeno entre os estudantes 

de enfermagem. Por isso, consideramos este trabalho relevante porque ele traz, além de um 
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alerta geral, contribuições no sentido de ajudar os estudantes de enfermagem a se prevenir ou 

a evitar este mal que causa tantos danos à qualidade de vida. 

 A principal motivação para a escolha do tema desse trabalho foi a minha própria 

experiência com o mal da ansiedade. Isto implica dizer que falar sobre ansiedade é falar da 

minha própria vida acadêmica e profissional, ou seja, é falar de mim mesma enquanto pessoa 

acometida desse mal. Há cinco anos fui diagnosticada com ansiedade; logo evoluiu para 

Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) e assim vem até os dias atuais. Através deste 

trabalho quero mostrar cientificamente a todos que ansiedade é uma doença que reduz a 

qualidade de vida das pessoas. Muitos já podem ter experimentado uma ansiedade 

momentânea, mas existe a ansiedade patológica, está sim traz prejuízos expressivos para 

nossas vidas.  

Costumo dizer que a ansiedade é a porta de entrada para outros transtornos psíquicos, 

a ansiedade é só o começo se ela não for tratada. Posso dar meu próprio exemplo, comecei 

com uma ansiedade incontrolável, evoluiu para TAG, como já falei, quando notamos já estava 

com depressão. Meu mas novo diagnostico foi TAG com crises depressivas. Neste momento 

eu só chorava, me isolava, sentia um aperto no coração, uma angústia horrível, sofria tanto e 

não sabia o porquê. Olhava ao meu redor e dizia: eu tenho tudo que uma jovem da minha 

idade queria ter e mesmo assim não sou feliz. Vivi uns três anos sem saber o que era 

felicidade e paz. 

Minha salvação foi Deus, que devo tudo a ele, se não fosse pelos conhecimentos dos 

princípios bíblicos, teria perdido a esperança de viver. Durante três anos e meio perdi muitas 

coisas, entre elas: sonhos, conhecimentos, momentos que não voltam mais. 

Quando tudo isso me aconteceu, meu rendimento na faculdade caiu muito, cheguei a 

reprovar em algumas disciplinas, parecia que tinha desaprendido tudo que durante toda minha 

vida aprendi. Foi muito decepcionante para mim, pois minha vida era estudar, meus pais 

sempre cobraram isso de mim e da minha irmã, já não conseguia seguir o ritmo de estudos 

como antes. Sentia-me excluída das turmas que passei pela faculdade até com a minha atual 

turma, sentia que todos falavam de mim e me olhavam torto. Sempre sobrava quando era 

atividade em grupo. 

Tive que reaprender a viver depois do desastre que a ansiedade causou na minha vida. 

Libertei-me da depressão, logo aprendi a conviver com a ansiedade, o desconhecido passou a 

ser muito conhecido, confrontei meus medos e enfrentei os obstáculos. 

A partir do 6º período da faculdade, as mudanças começaram a serem percebidas. 

Comecei a me reerguer, as notas já estavam melhorando, não me isolava mais, passei a ter voz 
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na turma. Sabe o que percebi neste momento? Eu já não era a excluída, nem motivos de 

conversas negativas dos meus colegas. Às vezes nem precisava procurar grupo para fazer 

trabalho, pois quando via ou chegava à sala de aula já tinham me colocado em um. Meus 

colegas começaram a dar parabéns pelas minhas notas. Muitos dos que haviam virado a cara 

para mim, passaram a falar comigo. Infelizmente quando mais precisei deles, os mesmo me 

excluíram. Muitas vezes falamos das pessoas sem ao menos saber o que se passa em sua vida. 

Quantas vezes senti falta de uma companhia na faculdade! De um ombro amigo! De alguém 

para perguntar-me: está tudo bem? Posso ajuda-la em alguma coisa? Ou falar: - Qualquer 

coisa estou por aqui, pode me procurar! 

Durante minha solidão na academia pude perceber que existem várias “Brunas” 

espalhadas pela faculdade, já se perguntaram por que tantos alunos não conseguem terminar a 

faculdade? Alguns já estão lá mais de 7 anos na faculdade, outros trancam e voltam, têm os 

que abandonam o curso e ainda têm aqueles que não conseguem ter um relacionamento 

interpessoal com os demais. 

Aprendi a restaurar as perdas nos seus setores vitais, libertar-se, renascer e projetar um 

futuro próximo de mais confiança e esperança, para que seja possível desfrutar a vida em sua 

plenitude. Sou eternamente grata aos meus pais, e principalmente, ao meu marido que desde 

que começamos a namorar acompanhou de perto todo meu sofrimento, quando estava em 

crise me abraçava e dizia para não ter medo porque estava comigo. Tudo sofreu, viveu e 

venceu ao meu lado e nunca desistiu de mim.  

 O que passei não desejo para ninguém, por isso espero que este trabalho de conclusão 

de curso traga, além de um alerta geral, contribuições no sentido de ajudar não só os 

estudantes de enfermagem, mas todos que lerem este trabalho, a se prevenir ou saber lidar 

com este mal que causa tantos danos à qualidade de vida. Nada que falarei neste trabalho, por 

mais que seja científico, não substitui o tratamento convencional medicamentoso e/ou 

psicoterápico para quem sofre de transtornos ansiosos.   
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 O QUE É ANSIEDADE? 

 

Segundo Prado et al (2012) a ansiedade é uma experiência universal humana e é 

definida como um sentimento persistente de medo, apreensão e desastre iminente, ou tensão e 

inquietação. O termo transtorno de ansiedade é utilizado para diversas condições, incluindo 

síndrome do pânico, fobias, transtorno obsessivo-compulsivo, ansiedade generalizada, 

estresse pós-traumático e ansiedade devido a uma condição médica geral. 

Para Santos et al (2009) a ansiedade pode ser descrita como reação natural que 

impulsiona o ser humano a alcançar seus objetivos. Esse estado emocional pode tornar-se 

patológico e repercutir de forma negativa se vivenciado excessivamente e por longos 

períodos. A ansiedade patológica, ao invés de contribuir para o confronto da situação, limita, 

dificulta e, muitas vezes, impossibilita a capacidade de adaptação e de enfrentamento. 

Aubrey Lewis (1979, apud ANDRADE e GORENSTEIN, 1998), após uma longa 

revisão sobre a origem e o significado da palavra ansiedade, listou as seguintes características: 

 

1. É um estado emocional, com a experiência subjetiva de medo ou outra emoção 

relacionada, como terror, horror, alarme, pânico; 

2. A emoção é desagradável, podendo ser uma sensação de morte ou colapso 

iminente; 

3. É direcionada em relação ao futuro. Está implícita a sensação de um perigo 

iminente. Não há um risco real, ou se houver, a emoção é desproporcionalmente 

mais intensa; 

4. Há desconforto corporal subjetivo durante o estado de ansiedade. Sensação de 

aperto no peito, na garganta, dificuldade para respirar, fraqueza nas pernas e 

outras sensações subjetivas. 
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Além disso, Lewis (1979, apud ANDRADE e GORENSTEIN, 1998) salienta que 

existem manifestações corporais involuntárias, como secura da boca, sudorese, arrepios, 

tremor, vômitos, palpitação, dores abdominais e outras alterações biológicas e bioquímicas 

detectáveis por métodos apropriados de investigação. Esse mesmo autor lista alguns outros 

atributos que podem ser incluídos na descrição da ansiedade. A ansiedade pode: 

 

1. Ser normal (p.ex. um estudante frente a uma situação de exame) ou patológica 

(p.ex. nos transtornos de ansiedade); 

2. Ser leve ou grave; 

3. Ser prejudicial ou benéfica; 

4. Ser episódica ou persistente; 

5. Ter uma causa física ou psicológica; 

6. Ocorrer sozinha ou junto com outro transtorno (p.ex. depressão); 

7. Afetar ou não a percepção e a memória. 

 

Como bem dizem Andrade e Gorenstein (1998), o conceito de ansiedade não envolve 

um construto unitário, principalmente no contexto psicopatológico. Segundo estes autores, a 

ansiedade pode ser generalizada ou focada em situações específicas, como nos transtornos 

fóbicos. Eles asseguram que a ansiedade não-situacional pode ser pervasiva, podendo ser um 

estado de início recente ou uma característica persistente da personalidade do indivíduo. 

 

 

2.2 ANSIEDADE NO MUNDO ATUAL 

 

A ansiedade e seus transtornos atingem grande parte da população mundial e suas 

atividades de cotidiano. O processo de globalização vem influenciando na qualidade de vida 

da população mundial positiva e negativamente, tendo ação direta sobre a saúde das pessoas. 

Por um lado a internet e a revolução digital possibilitando a comunicação entre pessoas de 

todas as partes do mundo em tempo real, os avanços da medicina, da robótica, etc.. 

Por outro lado, novas tecnologias vêm proporcionando cada vez mais a 

sedentariedade, aumento de horas de trabalho diário, estudos, pesquisa, sempre sentado à 

mesa de computador ou de máquinas eletrônicas, capacitação profissional continuada. Além 

disso, nota-se um aumento crescente do número de desempregados relacionados ao advento 

da tecnologia no campo de trabalho e a incapacidade profissional para operar novas máquinas. 
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Esse fenômeno ocorre tanto no campo quanto nas grandes metrópoles mundiais, exigindo 

cada vez mais a qualificação para o mercado de trabalho. Horas de sono reduzidas, transporte 

inadequado, lotado na grande maioria das vezes, refeições inapropriadas, é parte das 

dificuldades enfrentadas diariamente em busca de qualificação, afastando as pessoas do 

convívio social, da família, do lazer. 

Diante desse ritmo acelerado de vida, é gerada uma incerteza ou medo do que está por 

vir. Este quadro da realidade contemporânea faz com que, entre outras coisas, algumas 

pessoas desenvolvam o distúrbio conhecido como transtorno de ansiedade. 

 

 

2.3 A ANSIEDADE ENTRE ESTUDANTES DE ENFERMAGEM 

 

Para McWatters (2009) a ansiedade, um sentimento de medo ou desconforto 

acompanhado por uma resposta autonômica, é uma sensação comum experimentada por 

estudantes de enfermagem. Em muitos casos, a ansiedade pode vir por medo do desconhecido 

e pela Faculdade de Enfermagem ser todo um mundo novo para os estudantes, isso pode ser 

assustador. 

A ansiedade pode ser considerada uma grande vilã na vida dos estudantes de 

enfermagem. Infelizmente os mesmos vão experimentar ansiedade em todo o curso de 

graduação em diferentes graus.  

 

 

2.4 PRINCIPAIS FATORES QUE DESENCADEIAM ANSIEDADE NOS ESTUDANTES 

DE ENFERMAGEM  

  

São vários os fatores que contribuem para desencadear ansiedade nos estudantes de 

enfermagem. Este fatores desencadeantes da ansiedade se fazem presentes do início ao fim do 

curso universitário.     

 

Os estudantes, ao ingressarem na graduação, apresentam dificuldades ao entrar em 

um contexto ainda desconhecido, o que contribui para o aparecimento de tensões e 

ansiedades. Além de vivenciarem um mundo desconhecido durante o processo de 

formação, estão sujeitos aos desgastes emocionais baseados em suas experiências 

escolares passadas e à preocupação relacionada à inserção no mercado de trabalho 

(PRADO et al, 2012). 
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A seguir serão apresentados os principais fatores que desencadeiam ansiedade nos 

estudantes de enfermagem.   

 

2.4.1 Ansiedade com o ensino prático 

 

Alguns pesquisadores têm relatado que a experiência clínica é uma das maiores 

produtoras de ansiedade do curso de enfermagem, particularmente nos primeiros anos de vida 

acadêmica (SHARIF E MASOUMI, 2005 apud MCWATTERS, 2009). 

Os níveis de ansiedade são mais altos durante as experiências de ensino prático do que 

o aprendizado na sala de aula ou laboratório de experiência. Esses níveis de ansiedade durante 

a prática clínica no ensino de enfermagem pode interferir com a aprendizagem e contribuir 

para problemas de saúde mental. Além de poder afetar o modo como os alunos pensam e 

atuam na prática. 

 No ensino prático a ansiedade se torna um obstáculo à aprendizagem porque o nível 

elevado de ansiedade pode impedir o aprendizado, diminuir a capacidade do estudante de 

aplicar o conhecimento teórico e interferir com o seu pensamento crítico. 

As principais preocupações que podem desencadear ansiedade nos alunos são: o medo 

de causar danos aos pacientes por falta de conhecimento, o medo do fracasso, medo de não 

dar a informação certa ao paciente e de cometer erros durante os procedimentos. McWatters 

(2009) acrescenta que existe uns cem números de ansiedades comuns vividas na área clínica, 

onde se incluem: preocupação em não ter experiência com os pacientes, não conseguir se 

comunicar efetivamente e administrar uma medicação errada.  

Para Larijaniet et al (2010), testemunhar a dor, sofrimento e tristeza de outras pessoas 

provoca o aumento do nível de ansiedade dos estudantes de enfermagem.  

É importante o corpo docente elaborar estratégias visando o aperfeiçoamento e 

habilidades dos alunos em como lidar com as suas práticas, assim como melhor avaliar e 

apoiar os alunos ansiosos durante a prática, seja no hospital ou em uma unidade básica de 

saúde, auxiliando no controle da ansiedade dos mesmos. 

 

 

2.4.2 Ansiedade com a realização de provas ou exames e a apresentação de trabalhos 

 

Segundo Santos et al (2009) a realização de provas ou exames e apresentação de 

trabalhos constituem situações estressantes para os alunos, sendo muitas vezes fatores de risco 
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para o desenvolvimento da ansiedade. Porém, o mesmo autor defende a ideia de que os 

melhores alunos são os que mais apresentam crises de ansiedade, uma vez que possuem 

grandes expectativas e são mais exigentes em relação ao desempenho escolar. 

Por outro lado, Larijaniet al (2010) acredita que o baixo nível de ansiedade é 

considerada normal na emoção das pessoas, podendo ser construtivo e forçar uma pessoa a 

esforçar-se mais na vida. No entanto, ansiedade moderada e alta podem ter efeitos 

desagradáveis na saúde das pessoas. 

 Existem alguns aspectos que podem auxiliar os alunos a enfrentar as situações 

reconhecidas como ameaçadoras, como no caso de provas teóricas, práticas ou início de um 

estágio. Dentre esses aspectos, destacam: o treinamento em laboratório com supervisão de 

docente experiente, a atenção individualizada, a construção de um ambiente que favoreça o 

ensino individualizado e o estreitamento do relacionamento entre o docente e o aluno, o 

reforço positivo e a existência de um serviço de apoio psicológico ao aluno (SANTOS et al, 

2009).  

McWatters (2009) enfatiza que para ter sucesso, o estudante precisa estudar pesado e 

olhar sempre à frente. A mesma autora sugere algumas dicas para o estudante de enfermagem 

superar a ansiedade com as provas ou testes, são elas: rever questões com exemplos que o 

estudante acredite que cairão na prova, comparecer a todas as aulas, ser positivo e visualizar 

seu sucesso, e finalmente, relaxar durante o teste em si. 

 Mais uma vez é importante salientar o papel dos professores diante de alunos ansiosos. 

Pois os mesmo necessitam saber como lidar e prevenir a ansiedade de alunos em seu dia a dia 

de trabalho, de forma a ajudá-los a controlar emoções e sentimentos como tensão, medo e 

ansiedade e, assim, tentar minimizar os efeitos negativos desses sentimentos na aprendizagem 

e no desempenho acadêmico (SANTOS et al, 2009). 

 

 

2.5 PROBLEMAS DECORRENTES DA ANSIEDADE NO DESEMPENHO ACADÊMICO 

 

Em graus variados, quando a ansiedade já está instalada, inevitavelmente trará 

prejuízos significativos para os setores vitais de suas vítimas (vida social, familiar, 

profissional, acadêmica etc.) (SILVA, 2011, p. 18). 

 Para Melincavage (2011) a ansiedade pode interferir na capacidade de aprendizagem. 

Pessoas ansiosas são mais propensas a déficits cognitivos (por exemplo, dificuldade de 

atenção e concentração), doença física, diminuição da satisfação com a vida, neuroticismo, a 
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maus comportamentos de saúde e de desempenho acadêmico prejudicado (MOSTAFA et al, 

2011). 

Beggs et al (2011), afirma que a concentração, memória e capacidade de resolução de 

problemas são prejudicados quando os estudantes apresentam alto nível de estresse e 

ansiedade, consequentemente o desempenho acadêmico pode ser afetado. 

 

 

2.6 A IMPORTÂNCIA DA PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES EM RELAÇÃO AOS 

SENTIMENTOS DOS ALUNOS DE ENFERMAGEM EM SALA DE AULA 

 

Segundo estudos de psicologia social, estima-se que apenas 7% dos pensamentos são 

expressos por palavras, 38% são por sinais paralinguísticos (entonação da voz, velocidade das 

palavras ditas, entre outros) e 55% são por sinais do corpo, ou seja, não verbal 

(SGARIBOLDI et al  2010). 

 Ensinar é estar atento à identificação e resolução de problemas, é ajudar a criar novos 

hábitos de pensamento e de ação. Ensinar é também interagir, aproximar e fazer dialogar dois 

universos diferentes. Por tanto o professor precisa despertar a atenção e interesse, mobilizar a 

inteligência do aluno, ser entendido por este e induzi-lo à expressão e ao diálogo, e não estar 

somente preocupado em expor sua matéria. É necessário que ele trabalhe vários aspectos do 

aluno, como a sua afetividade, suas percepções, sua expressão, suas críticas, sua criatividade 

(SGARIBOLDI et al, 2010). 

 Em uma pesquisa realizada por Sgariboldi et al (2010)  sobre a percepção dos 

professores universitário em relação aos sentimentos dos alunos em sala de aula, apontou-se o 

interesse, alegria e ansiedade como os sentimentos mais identificados nos alunos. Todos os 

professores participantes (100%) consideraram que a identificação de sentimentos dos alunos 

é importante para o processo de aprendizagem. 

 A ferramenta principal a ser utilizada para identificação desses sentimentos é o 

domínio em comunicação não verbal, ou seja, ter domínio das expressões corporais. Alguns 

dos sinais não verbais que podem ser observados no aluno em sala de aula, durante o processo 

de aprendizagem, são: postura corporal, localização na sala de aula, contato dos olhos, roupas, 

expressão facial, volume de voz, distância interpessoal mantida, toque e movimentação da 

cabeça. 

 Além dos professores saber a importância da identificação dos sentimentos em sala de 

aula, os mesmo deveriam se aprofundar mais no assunto de comunicação não verbal. Essa 
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identificação pode e deve ser treinada através de cursos, leituras e dinâmicas sobre o tema 

comunicação. A universidade, por sua vez, tem o compromisso de preparar e conscientizar o 

professor sobre o seu papel de comunicador para que o ensino seja flexível e atual. 

 Enfim, ao preocupar-se em ler os sinais da linguagem corporal dos alunos, o professor 

se tornará mais consciente e atento nas suas atividades, além de mais sensível em relação às 

emoções e sentimentos próprios e alheios. Isto acontece porque as emoções e os gestos têm 

uma estreita relação de reciprocidade (SGARIBOLDI et al, 2010). 

 

 

2.7 MEDIDAS MINIMIZADORAS DA ANSIEDADE ENTRE OS ESTUDANTES DE 

ENFERMAGEM  

  

Controlar, minimizar, tratar a ansiedade é ter qualidade de vida. A expressão qualidade 

de vida foi empregada pela primeira vez pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Lyndon 

Johnson, em 1964. Na ocasião ele afirmou que o desenvolvimento da nação não poderia ser 

mensurado por meio do balanço bancário, mas sim pela qualidade de vida proporcionada às 

pessoas. Atualmente, há um crescente interesse no construto que passou a ser empregado em 

várias vertentes. Compreende desde conceitos populares amplamente utilizados relacionados 

ao bem-estar, prazer, sentimentos e emoções, relações pessoais, eventos profissionais, dentre 

outros, até a perspectiva científica, com vários significados apresentados na literatura 

(BAMPI et al, 2013). Os tópicos seguintes delimitarão algumas medidas que podem ser 

adotadas pelos estudantes de enfermagem contra a ansiedade, conforme os pressupostos 

científicos. 

 

 

2.7.1 Gerenciamento do tempo adequado 

 

Para Kaya et al (2012), o sucesso dos estudantes universitários depende da sua 

capacidade de utilizar o tempo de forma adequada e mais eficiente.  As habilidades de 

gerenciamento de tempo dos alunos diminuem à medida que o nível de ansiedade aumenta. 

Portanto esta é uma habilidade extremamente importante que os estudantes de enfermagem 

devem adquirir durante a sua vida acadêmica para que possam aumentar a sua competência e 

qualidade do serviço. Gerir o tempo de forma eficiente significa que o indivíduo pode 

controlar sua vida. 
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2.7.2 Técnicas de relaxamento 

 

O exercício de relaxamento para aliviar a ansiedade tem dado um feedback muito 

positivo. As pessoas que utilizam essas técnicas tem relatado uma sensação de maior bem-

estar e também tem percebido melhoras significativas em sua saúde física. Existe uma série de 

exercícios e técnicas de relaxamento, todas muito boas e recomendadas. O mais importante é 

que o estudante utilize aquela que lhe possibilite atingir paz física e mental (SILVA, 2011, p. 

18). 

 

 

2.7.3 Exercícios físicos 

 

 O exercício físico é uma ferramenta muito importante para a redução da ansiedade. A 

descarga de tensão física e emocional, que acompanha uma vigorosa sessão de exercícios 

físicos, reduz direta e imediatamente a ansiedade e o estresse. Além disso, os benefícios 

fisiológicos, a longo prazo, da prática de exercícios físicos reforçam a sua resistência ao 

estresse e promovem mudanças psicológicas benéficas.  

 Além de melhorar o funcionamento cardiovascular, o exercício regular também reduz 

a ansiedade pelo aperfeiçoamento do funcionamento cerebral. O exercício desobstrui e dilata 

os vasos sanguíneos do corpo e do cérebro, favorecendo a oxigenação e a circulação. Assim, 

mais nutrientes podem fluir para a execução das funções cerebrais e mais produtos tóxicos 

podem ser removidos do cérebro (SILVA, 2011, p. 18). 

O exercício regular não só induz avanços funcionais no cérebro, assim como altera de 

forma surpreendente a própria química cerebral de um modo muito positivo, através das 

endorfinas beta. Essas substâncias, possuem efeito sedativo para a dor, além disso apresentam 

um efeito espetacular sobre a disposição e o ânimo. Reduzem também a ansiedade e a tensão 

muscular.  

Portanto, podemos dizer que a participação em atividades físicas pode influenciar na 

melhora do bem-estar mental em estudantes de enfermagem. A promoção da atividade física 

em estudantes tem o potencial de aumentar a autoestima e satisfação com a vida e diminuir o 

risco de ansiedade e depressão. 
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2.7.4 Terapias complementares 

 

As práticas complementares têm se mostrado eficazes no controle e tratamento de 

muitas enfermidades, além de proporcionar melhoria na qualidade de vida. São consideradas 

como tipos de terapias complementares que estão voltadas para o bem-estar do indivíduo 

como um todo (corpo, mente e alma), proporcionando conforto, autoconhecimento e, 

consequentemente, autocontrole. 

Algumas técnicas terapêuticas disponíveis e aprovadas pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) são: ioga, meditação, acupuntura e shiatsu. (SILVA, 2011, p. 18). 

 

 

2.7.4.1 Acupuntura auricular 

 

A auriculoterapia, ou acupuntura auricular, faz parte de um conjunto de técnicas 

terapêuticas baseadas nos preceitos da Medicina Tradicional Chinesa (MTC). Acredita-se que 

tenha sido desenvolvida juntamente com a acupuntura sistêmica que, atualmente, é uma das 

práticas orientais mais populares em diversos países e tem sido amplamente utilizada na 

assistência à saúde, nos aspectos preventivos e curativos (PRADO et al, 2012). 

No estudo realizado por Prado, et al (2012), evidenciou que os pontos de 

auriculoterapia Shenmen e Tronco Cerebral apresentaram-se eficazes na redução da 

ansiedade. O ponto Shenmen, localizado na fossa triangular do pavilhão auricular, é 

comumente utilizado como ponto analgésico, sedante e anti-inflamatório e o ponto Tronco 

Cerebral, localizado na borda superior da fossa intertrago, é caracterizado pela função de 

sedação, por ser estimulante para a mente e calmante para o espírito. 

Quanto ao potencial da auriculoterapia para o controle da ansiedade, outros estudos 

podem ser citados. Por exemplo, foi realizada uma pesquisa na Áustria, para tratamento de 

ansiedade em pacientes com problemas gastrintestinais, que necessitavam de ambulância para 

chegarem ao hospital. Os autores constataram que a acupuntura auricular é um tratamento 

efetivo para a diminuição do estresse e da ansiedade apresentadas por pacientes durante o 

transporte ao hospital (PRADO et al, 2012). 

Na prática clínica diária o tratamento consiste em adequar os pontos a cada mudança 

obtida, isto é, o seguimento do tratamento depende dos sinais e sintomas apresentados. 
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2.8 DICAS PRECIOSAS PARA OS ESTUDANTES DE ENFERMAGEM SUPERAREM A 

ANSIEDADE 

 

 O primeiro e decisivo passo para superar a ansiedade e o medo excessivo é reconhecer 

e aceitar os próprios medos. Se estiver trazendo prejuízos significativos em diversos 

setores da vida, o segundo passo é procurar ajuda especializada. De fato pode estar 

sofrendo de um transtorno de ansiedade e necessitará de diagnóstico e tratamento 

adequados (SILVA, 2011, p. 18). 

 Caso o diagnóstico seja dado, deve-se levar problema e os tratamentos a sério. Os 

transtornos de ansiedade devem ser encarados como qualquer outra doença. Não se 

envergonhar nem esconda o problema, pois isso só faz aumentar a ansiedade (SILVA, 

2011, p. 18). 

 Reforçar os laços afetivos com as pessoas queridas, procurar ser generosos e não se 

descuidar da espiritualidade, seja qual for a sua fé! (SILVA, 2011, p. 18). 

 Não foque no medo de falhar. Foque nos objetivos e deve-se trabalhar arduamente 

para alcançá-los. Tirar o foco da ansiedade e visar em desenvolver as qualidades 

pessoais. Lembrar que não está sozinho na jornada para tornar-se um enfermeiro. Têm 

os amigos, família, professores e colaboradores que estão mais que disponíveis para 

ajudar a ser bem sucedido. Acreditar neles e lembrar que passou em um vestibular de 

uma instituição super concorrida e isso já demonstra que o quanto é capaz de alcançar 

o objetivo de se tornar um enfermeiro registrado (MCWATTERS, 2009). 
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3. METODOLOGIA 

 

O estudo proposto trata-se de uma revisão integrativa da literatura científica nacional e 

internacional. A revisão integrativa foi eleita como método de pesquisa porque permite a 

busca, a avaliação crítica e a síntese das evidências disponíveis acerca da temática 

abordada, sendo o seu produto final o estado atual do conhecimento do tema investigado, a 

implementação de intervenções efetivas na assistência à saúde e a redução de custos, bem 

como a identificação de lacunas que direcionam para o desenvolvimento de futuras pesquisas 

(MENDES et al, 2008). Além disso, a revisão integrativa, quando elaborada de forma crítica, 

mantém os mesmos padrões de rigor, clareza e replicabilidade das pesquisas primárias que ela 

reúne e sistematiza (GANONG, 1987), possibilitando, por sua vez, a construção de uma 

análise criteriosa da produção científica, contribuindo para ampliar discussões sobre métodos 

e resultados, assim como prover reflexões e apontamentos valiosos para a realização de outras 

(SANTOS et al, 2013). 

 As etapas percorridas para a operacionalização desta revisão foram: identificação do 

problema e formulação da questão de pesquisa para a elaboração da revisão integrativa, 

estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos e busca na literatura, 

definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados e categorização dos 

estudos, avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa, interpretação dos resultados e 

apresentação da revisão. 

 A pesquisa foi realizada no período de setembro de 2013 a janeiro de 2014 a partir das 

bases de dados eletrônicas Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS); Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Medline e Índice Bibliográfico 

Espanhol de Ciências da Saúde (IBECS) contidas na Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) a fim 

de responder aos seguintes questionamentos: Quais são os principais fatores que 

desencadeiam ansiedade nos estudantes de enfermagem? Quais são os problemas no 

desempenho acadêmico decorrentes da ansiedade e como combatê-los?  
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Com a realização do estudo, obtiveram-se os seguintes resultados: 

 

Revisão integrativa 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): Setembro/2013 a Janeiro/2014 

Descritores: ansiedade and estudantes de enfermagem = 375 artigos 

Base de dado Quantidade de artigos Artigos inclusos na 

pesquisa 

LILACS 20 1 

SCIELO 15 4 

MEDLINE 280 11 

BDENF 27 - 

IBESC 9 2 

CENTRAL – R.E.C.C 19 - 

INDEX PSI 4 - 

BBO – ODONTOLOGIA 1 - 

Total 375 18 

Tabela 1 – Resultados da pesquisa / Fonte: Bruna Rodrigues (própria autora), 2014 

 

Para realizar a busca dos artigos científicos, foram utilizados os seguintes Descritores 

Ciência e Saúde (DeCS): “ansiedade” e “estudantes de enfermagem”. A partir dos descritores 

que foram usados ao mesmo tempo com o uso do booleano “and”, foram encontrados 375 

artigos, dos quais somente 18 foram selecionados para a construção deste trabalho de 

conclusão de curso e a porcentagem de artigos por ano foram: 

 

 
Gráfico 1 – Porcentagem de artigos por ano / Fonte: Bruna Rodrigues (própria autora), 2014 

 

Foi determinado como critério de inclusão: artigos publicados no período de 2009 a 

2014 nos idiomas português, espanhol e inglês, que estivessem disponíveis na íntegra na base 

de dados e que abordassem sobre a ansiedade entre os estudantes de enfermagem. E como 

17% 

17% 

22% 
22% 

22% 0% 

Artigos por ano 

2009 2010 2011 2012 2013 2014



31 
 

critério de exclusão: artigos repetidos e que não responderam a as questões norteadoras deste 

estudo.   Foram selecionados exclusivamente artigos científicos publicados em periódicos 

indexados nas bases de dados eletrônicas selecionadas.   

Após a seleção dos artigos, foi realizada uma leitura analítica de cada estudo, com 

preenchimento de uma tabela de coleta de dados, que contém: Ano/ Base de Dados/Autor/ 

Título/Nome da Revista, Tipo de Publicação e Abordagem Metodológica, Essência do 

Conteúdo/Produção do Conhecimento e Conclusão. Seguindo Minayo (2007) estas 

recomendações foram discutidas nos resultados de pesquisa e para a análise de toda a 

produção analisada foi utilizada uma categorização temática de conteúdo. 

Em seguida foi realizada a avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa. Esta 

etapa é equivalente à análise de dados em uma pesquisa convencional, na qual há o emprego 

de ferramentas apropriadas. A análise deve ser realizada de forma crítica, procurando 

explicações para os resultados diferentes ou conflitantes nos diferentes estudos (MENDES et 

al, 2008) . 

 Depois da avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa foi realizada a 

interpretação dos resultados, que corresponde à discussão dos principais resultados na 

pesquisa convencional. A partir do resultado da avaliação crítica dos estudos incluídos foi 

realizada a comparação com o conhecimento teórico, a identificação de conclusões e 

implicações resultantes da revisão integrativa. Além de identificar possíveis lacunas do 

conhecimento, foi possível delimitar prioridades para estudos futuros. 

 

 

3.1 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 Por se tratar de uma pesquisa de revisão integrativa e não envolver seres humanos 

diretamente, não foi necessário submeter a proposta do trabalho à apreciação do comitê de 

ética da instituição. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

4.1 ANÁLISE DO ESTUDO 

 

 Para uma melhor análise dos dados, foi elaborado um quadro de categorização dos 

artigos utilizando as recomendações dos autores Mendes et al (2009). Para garantir a validade 

da revisão, os estudos selecionados foram analisados detalhadamente. A análise foi realizada 

de forma crítica, procurando explicações para os resultados diferentes ou conflitantes nos 

diferentes estudos pesquisados. 

O conceito de ansiedade não envolve um construto unitário, principalmente no 

contexto psicopatológico. A ansiedade pode ser generalizada ou focada em situações 

específicas, como nos transtornos fóbicos. A ansiedade não-situacional pode ser pervasiva, 

podendo ser um estado de início recente ou uma característica persistente da personalidade do 

indivíduo (ANDRADE e GORENSTEIN, 1998). 

Segundo as pesquisas dos autores, os principais problemas que a ansiedade pode 

acarretar no desempenho acadêmico dos estudantes de enfermagem são: sobrecarga e estresse, 

falta de concentração e memória, déficit de habilidades de estudo, baixa produtividade, menor 

rendimento acadêmico, incapacidade de lidar com os problemas, desempenho sem êxito, 

diminuição da autoconfiança e da capacidade de aproveitar a vida diária, humor deprimido, 

perda de sono e riscos de distúrbios de abuso e dependência para certas substâncias.  

As pesquisas revelam que os principais fatores que desencadeiam ansiedade nos 

estudantes de enfermagem estão ligados a situações que os mesmos estão sendo avaliados, 

tais como: prova teórica ou prática, apresentação de trabalho, e principalmente, a experiência 

clínica. Outros fatores acadêmicos que podemos citar são: preocupação em não ter 

experiência suficiente com os pacientes, não conseguir se comunicar efetivamente, 

administrar uma medicação errada. E os fatores não menos importantes são de cunho pessoal, 

como: menos tempo gasto em lazer, preocupação econômica, mais de dez horas de estudo 

pessoal, origem regional, percepção de baixo nível socioeconômico, a má percepção do 

suporte familiar pobre, menores notas, insatisfação com a carreira, trabalhar enquanto estuda e 
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todos os outros problemas que a ansiedade pode acarretar na vida dos estudantes de 

enfermagem. 

É de suma importância a relação do professor com o aluno. Os artigos nos revela que 

se os docentes compreenderem melhor a ansiedade dos estudantes de enfermagem durante a 

experiência clínica, seriam capazes de desenvolver ações educativas para minimizar a 

ansiedade dos alunos; o professor pode ajudar no desempenho acadêmico satisfatório; o 

professor pode ser um guia ou orientador de alunos com transtornos de ansiedade tendo assim 

a visão a cerca dos estresses de seus alunos; o professor é capaz de identificar os sentimentos 

de seus alunos; o  professor pode preparar os alunos com estratégias para aplicar em sua 

prática clínica e, posteriormente, no exercício da sua profissão. 

Os autores orientam como medida que podem ser adotadas pelos estudantes de 

enfermagem contra a ansiedade as seguintes: a importância das pequenas aulas, método ativo 

de aprendizagem, fornecimento de equipamentos para o trabalho prático, melhorando a 

acomodação; gerenciamento correto do tempo; utilização da auriculoterapia, atividade física; 

reflexão guiada de Aprendizagem Baseada em Simulação; Biofeedback Assistido de 

Treinamento Relaxante. 
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4.1.1 Quadro de categorização dos artigos (NÃO IMPRIMIR NESTE DOCUMENTO – PROCURAR A PARTE AVULSA. 

PAGINAÇÃO DIFERENTE) 

  

O quadro a seguir irá descrever a categorização dos artigos que foram selecionados para a elaboração deste trabalho de conclusão de 

curso. 

Ano/ Base de Dados/Autor/ 

Título/Nome da Revista 

Tipo de Publicação e 

Abordagem 

Metodológica 

Essência do Conteúdo / 

Produção do Conhecimento 

 

Conclusão 

2009. Scielo. Aline Raquel 

Sgariboldi, Ana Cláudia 

Giesbrecth Puggina e Maria 

Júlia Paes da Silva. Análise da 

percepção dos professores em 

relação aos sentimentos dos 

alunos em sala de aula. 

RevEscEnferm USP. 

Estudo de natureza 

exploratória de fonte 

primária, abordagem 

quantitativa com 13 

professores de 

Enfermagem e 

Medicina. 

Um vídeo com a imagem dos 

alunos foi apresentado aos 

professores que responderam ao 

questionário de identificação de 

sentimentos e, após uma 

apresentação explicativa sobre 

comunicação não verbal e 

sentimentos, assistiram ao 

mesmo vídeo e responderam 

novamente ao questionário 

Quanto à identificação de sentimentos, a 

alegria, a ansiedade e o interesse foram os mais 

identificados. Encontraram valores 

estatisticamente significantes em relação à 

média da pontuação total antes e depois da 

apresentação explicativa. 

O professor é capaz de identificar os 

sentimentos, porém, após a apresentação 

explicativa, sua percepção melhorou e ele 

conseguiu identifcá-los mais vezes. 

2009. MEDLINE. Amanda 

McWatters. Easing 

apprehension: coping strategies 

for student nurses’ anxiety. 

NSNA Imprint. 

Artigopara a revista 

Nationalstudent nurses’ 

Association 

 

A ansiedade é um sentimento de 

medo ou desconforto 

acompanhados de uma resposta 

autonômica – é uma sensação 

comum experimentada por 

estudantes de enfermagem. Em 

muitos casos, ansiedade pode vir 

por medo do desconhecido e 

pela faculdade de enfermagem 

ser todo um mundo novo para o 

estudante de enfermagem, isso 

pode ser assustador. 

A experiência clínica é uma das maiores 

produtoras de ansiedade do curso de 

enfermagem. Existe uns cem números de 

ansiedades comuns vividas na área clínica, 

onde se incluem: preocupação em não ter 

experiência suficiente com os pacientes, não 

conseguir se comunicar efetivamente, e 

administrar uma medicação errada. 
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2009. LILACS. Mariana 

DeiennoLuis dos Santos e Luzia 

Elaine Galdeano. Traço e estado 

de ansiedade de estudantes de 

enfermagem na realização de 

uma prova prática. Revista 

Mineira de Enfermagem. 

 

Estudo prospectivo, 

transversal, descritivo-

exploratório, com 

abordagem quantitativa 

O ingresso à faculdade constitui 

uma fase marcante para os 

jovens, uma vez que exige 

ajustes e adaptações para que 

haja um bom desempenho 

acadêmico. As mudanças 

exigidas nessa nova fase, 

acrescidas do estresse e da 

ansiedade vivenciada pelos 

alunos, principalmente por causa 

das provas, podem interferir no 

sucesso escolar. 

O estado de ansiedade refere-se 

a estado momentâneo, 

transitório, caracterizado por 

tensão, apreensão e por elevação 

das atividades do sistema 

nervoso autônomo, dependendo 

da percepção da situação, sendo 

mais alto o nível de estado de 

ansiedade quando a situação é 

percebida como ameaçadora. Já 

o traço de ansiedade está 

relacionado à personalidade da 

pessoa e refere-se às diferenças 

de reação diante das situações 

percebidas como ameaçadoras 

com aumento do estado de 

ansiedade. Assim, pessoas que 

possuem alto traço de ansiedade 

tendem a perceber maior número 

de situações como perigosas ou 

Participaram do estudo 45 alunos, sendo 40 

(88,8%) do sexo feminino e 5 (11,2%) do sexo 

masculino, com idade média de 23 anos. 

Dentre as emoções citadas pelos alunos antes 

da realização de prova prática, a ansiedade foi 

o sentimento mais frequente, relatado por 23 

(44,2%) alunos. 

A ansiedade pode ser considerada positiva, 

propulsora, estimulante e motivadora, no 

entanto, a habilidade de controlar essa emoção 

varia de indivíduo para indivíduo. 

A preocupação do aluno com os próprios 

objetivos, o domínio do conteúdo e a 

autoconfiança são fatores que podem favorecer 

a redução da ansiedade, pois permitem que o 

aluno reflita e desmistifique a avaliação. 

É importante que o professor oriente o aluno a 

estudar de forma correta, esclareça o objetivo 

das provas e evite manter pressões sobre o 

tempo. O professor e o uso adequado de 

estratégias de aprendizagem podem motivar o 

aluno no processo de aprendizagem e no 

controle da ansiedade, favorecendo-lhe o 

desempenho escolar. 

Os alunos demonstraram preocupação e 

ansiedade diante das técnicas que poderiam ser 

exigidas na prova prática, porém foram capazes 

de lidar com seus sentimentos e criar 

mecanismos de enfrentamento apropriados de 

forma a amenizar os efeitos negativos da 

ansiedade e da tensão vivenciadas. 
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ameaçadoras e, 

consequentemente, a responder 

com frequente aumento do 

estado de ansiedade. 

A realização de provas ou 

exames e a apresentação de 

trabalhos constituem situações 

estressantes para os alunos, 

sendo muitas vezes fatores de 

risco para o desenvolvimento da 

ansiedade. 

 

2010. IBESC. Ana Isabel Cobo 

Cuenca, Raquel Carbonell 

Gómez de Zamora, Concepción 

Rodríguez Aguilera, Inmaculada 

Vivo Ortega, Rosa Mª 

Castellanos Rainero e Asunción 

Sánchez Donaire. Estresores y 

ansiedad de losestudiantes de 

Enfermeríaen sus 

primerasprácticas clínicas. 

NureInvestigación. 

Estudo observacional, 

longitudinal e 

prospectivo. Os sujeitos 

do estudo são 

estudantes de 

enfermagem da 

Universidade de 

Castilha La Mancha 

matriculados na 

disciplina de 

Enfermagem Prática 

Introdutória, que a 

primeira prática é o 

primeiro contato que o 

aluno tem com a 

realidade da assistência 

de enfermagem. 

A mostra foi constituída por 

todos os alunos que uma vez 

informados desejaram participar 

do estudo. As situações mais 

percebidas como estressantes 

pelos estudantes que tem suas 

primeiras práticas nos centros de 

saúde foram: a falta de 

competência, entrar em contato 

com o sofrimento, relação com 

os pares, impotência e incerteza, 

sem controle nos 

relacionamentos com os 

pacientes, o envolvimento 

emocional, ferir a relação com o 

paciente, doentes que procuram 

uma relação estreita e situações 

de saturação. 

Preparar os alunos com estratégias para aplicar 

em sua prática clínica e, posteriormente, no 

exercício da sua profissão. Estas estratégias 

podem ir desde o desenvolvimento e 

capacitação de habilidades sociais e de 

comunicação para melhorar as relações 

interpessoais (com pacientes, familiares e 

outros da equipe de saúde) para as 

competências de autogestão técnicas de 

relaxamento emocional, inoculação de estresse 

e tolerância de frustração. Em suma, procura-se 

incentivar a aprendizagem e por sua vez 

melhorar o currículo universitário do aluno, o 

que leva a um melhor trabalho futuro da saúde 

profissional e, portanto, melhor qualidade dos 

cuidados de pessoas. 

2010. MEDLINE. Katherine 

Melo, Bev Williams e Carolyn Estudo comparativo e 
A prática clínica é uma 

importante fonte de ansiedade 

O grupo da aprendizagem baseada em 

problemas e o grupo tradicional não diferiram 
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Ross. The impact of nursing 

curricula on clinical practice 

anxiety. Nurse EducationToday. 

descritivo para 

comparar os níveis de 

ansiedade prática 

clínica em estudantes 

do terceiro ano de 

enfermagem em um 

currículo de 

aprendizagem baseada 

em problemas (PBL) 

com os de um currículo 

tradicional (TNP), 

baseado em palestras. 

para os estudantes de 

enfermagem. Altos níveis de 

ansiedade pode afetar o modo de 

pensar e agir dos alunos em 

clínica prática. 

significativamente em ansiedade prática 

clínica. Implicações para o ensino de 

enfermagem: estratégias destinadas a reduzir a 

ansiedade prática clínica dos alunos de 

enfermagem são exploradas. 

2010. MEDLINE. Relation of 

assertiveness and anxiety among 

Iranian University students. T. 

T. Larijani,M. Aghajani, A . 

Baheiraei e N. S. Neiestanak. 

Journal of Psychiatric and 

Mental Health Nursing. 

Estudo transversal. 

Realizado com 173 

estudantes de 

enfermagem (68 do 

sexo masculino e 105 

do sexo feminino) e 77 

alunos de obstetrícia 

foram recrutados na 

Universidade de Teerã. 

Os dados foram 

coletados através de um 

questionário, incluindo 

fatores psico-sociais, o 

Inventário do Traço de 

ansiedade de 

Spielberger e o 

Inventário do Traço de 

Ansiedade e afirmação 

de Gambrill e Richey. 

Assertividade é uma forma de 

certificar e preservar o valor, 

dignidade e respeito de si 

mesmo e aos outros. Além disso, 

o nível de positividade apresenta 

o nível de confiança pessoal. Por 

outro lado, os transtornos de 

ansiedade são os tipos mais 

comuns de distúrbios 

psicológicos, por exemplo, mais 

de 23 milhões de pessoas nos 

Estados Unidos são afetados por 

eles a cada ano. Assertividade e 

ansiedade tem correlações 

negativas em estudantes de 

enfermagem e obstetrícia e 

afetam a saúde mental, 

desempenho escolar e 

profissional dos mesmos. Muitos 

fatores, como anos de educação 

Mais da metade dos estudantes de enfermagem 

e obstetrícia (59,5% e 59,7%, respectivamente) 

tiveram positividade moderada. Além disso, 

43,3% e 36,4% deles tinham níveis moderados 

e elevados de ansiedade. O teste de correlação 

de Pearson revelou que a assertividade e 

ansiedade tiveram correlações negativas em 

relação aos estudantes de Enfermagem e 

Obstetrícia. Algumas variáveis demográficas 

tiveram correlações significativas com 

assertividade e ansiedade entre os estudantes. 

Considerando a relação de acertividade e 

ansiedade e seus efeitos sobre a saúde mental e 

desempenho escolar e profissional, os alunos 

devem ser informados sobre as competências 

necessárias para a interação positiva com os 

outros e para aumentar a acertividade e 

diminuir a ansiedade. 
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e trabalhar enquanto estuda, 

podem influenciar o nível de 

assertividade nos alunos. A 

ansiedade nos estudantes 

tiveram uma relação 

significativa com o nível de 

educação dos pais, renda 

familiar, etc. 

 

2011. MEDLINE. Sharon M. 

Melincavage. Student nurses' 

experiences of anxiety in the 

clinical setting. Nurse Education 

Today. 

Estudo fenomenológico 

qualitativo que analisou 

a percepção da 

ansiedade no ambiente 

clínico dos estudantes 

de enfermagem. 

Discute sobre a teoria 

da aprendizagem 

cognição situada. O 

principal método de 

coleta de dados não 

estruturados é 

entrevistas face-a-face 

com sete estudantes de 

enfermagem. Os dados 

foram analisados por 

meio de uma análise 

temática. Os temas são 

relatados nas ricas 

palavras descritivas dos 

sujeitos. São discutidas 

implicações para a 

prática. 

Alguns estudantes de 

enfermagem que vivenciam a 

ansiedade durante experiências 

clínicas abandonam o curso. Se 

os docentes compreenderem 

melhor a ansiedade dos 

estudantes de enfermagem 

durante a experiência clínica, 

seriam capazes de desenvolver 

ações educativas para minimizar 

a ansiedade dos alunos. 

Diminuindo a ansiedade tem um 

efeito duplo. Em primeiro lugar, 

quando a ansiedade é diminuída, 

a aprendizagem pode ser 

aumentada. Em segundo lugar, 

diminuir a ansiedade pode ajudar 

a aliviar a escassez de 

profissionais de enfermagem, 

porque mais alunos terminam o 

curso. Alguns estudantes de 

enfermagem experimentam 

níveis mais altos de estresse 

Um objetivo principal de diminuir a ansiedade 

em estudantes de enfermagem na prática clínica 

é o de aumentar a sua aprendizagem e 

promover a sua continuidade no ensino de 

enfermagem. 
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durante experiências de 

aprendizagem clínicas, em 

comparação com o aprendizado 

em sala de aula ou laboratório 

durante as experiências. A 

ansiedade é um dos principais 

obstáculos para a aprendizagem 

no ambiente clínico que pode 

resultar em alunos incapazes de 

realizar e prejudicar a cognição 

ao tentar executar no ambiente 

clínico. 

2011. Scielo. Luz María Herrera 

L. e María Soledad Rivera M. 

Prevalencia de malestar 

psicológico en Estudiantes de 

enfermería relacionada 

confactores 

sociodemográficos, académicos 

y familiares. Ciencia y 

Enfermeria XVII. 

Estudo descritivo 

correlacional teve como 

objetivo medir a 

prevalência e nível de 

sintomas de sofrimento 

psíquico e sua relação 

com variáveis 

sociodemográficas da 

família, e acadêmica, na 

graduação de 

enfermagem. 

Questionário de Saúde 

Geral de Goldberg 12 

itens foram aplicado a 

228 alunos.  

Exposição sustentada ao estresse 

em estudantes podem causar 

falta de concentração, 

dificuldade de memorização, 

déficits de habilidades de estudo, 

baixa produtividade, menor 

rendimento acadêmico e uma 

menor resolução de problemas. 

Por outro lado, vários estudos 

epidemiológicos e sociais têm 

mostrado consistentemente que 

o estresse psicossocial associado 

a condições de vida adversas 

está associado com um aumento 

de transtornos mentais, 

especialmente ansiedade e 

depressão, e constitui fator de 

risco para distúrbios de abuso e 

dependência para certas 

substâncias. 

Entre os resultados, a prevalência de 36% de 

sofrimento psíquico foi obtida; os sintomas 

mais comuns foram sobrecarga e estresse, falta 

de concentração, diminuição da capacidade de 

aproveitar a vida diária, humor deprimido, 

perda de sono e incapacidade de lidar com os 

problemas. Aflição psicológica foi 

significativamente associada com menos tempo 

gasto em lazer, preocupação econômica, mais 

de dez horas de estudo pessoal, origem 

provincial, percepção de baixo nível 

socioeconômico, a percepção do suporte 

familiar pobre, menores notas médias, 

satisfação com a carreira. Conclui-se que há 

uma alta prevalência de sofrimento psíquico 

entre estudantes de enfermagem relacionadas 

às características dos alunos de ordem 

acadêmica e pessoal da família. 
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2011. MEDLINE. Using Guided 

Reflection to Reduce Test 

Anxiety in Nursing Students. 

Caitlin Beggs, Deborah Shields 

e Heather JaniszewskiGoodin. 

Journal of Holistic Nursing. 

Uso de reflexão guiada 

para ajudar o aluno a 

expressar os seus 

sentimentos acerca da 

ansiedade teste, usando 

o Modelo de Johns’s 

(2009) para reflexão 

estruturada. Usando 

pistas do modelo e 

estrutura fornecida por 

um guia, o aluno irá 

participar de uma 

jornada para ganhar a 

introspecção acerca de 

si mesmo, e descobrir 

maneiras de diminuir a 

ansiedade. 

Os transtornos de ansiedades são 

um fenômeno que pode afetar 

até 40% dos estudantes. Muitos 

estudantes de enfermagem estão 

sob grande estresse de longas 

horas de estudo, um currículo 

rigoroso e ainda tem que 

equilibrar o trabalho e a vida 

familiar. Esses fatores de 

estresse podem levar à ansiedade 

em muitas áreas da vida do 

aluno, principalmente em 

situações onde se está sendo 

avaliado. O desempenho 

acadêmico pode ser afetado 

porque alunos com alto níveis de 

estresse e ansiedade tem 

prejudicado a concentração, 

memória e capacidade de 

resolução de problemas. 

O teste do processo dos alunos com sintomas 

de ansiedade poderem formalmente entrar em 

um relacionamento com um membro do corpo 

docente que atuará como um guia e ajudará os 

alunos a obter reações de visão acerca do 

estresse que está sendo avaliado. Os guias 

podem usar o modelo de Johns’s (2009) MSR, 

durante as sessões de reflexão para ajudar a 

promover o diálogo entre o aluno e o guia. A 

reflexão guiada também pode ajudar o aluno a 

aprender maneiras holísticas para diminuir esse 

estressor, tais como respiração profunda, 

meditação, que podem ser incorporados no 

plano de auto-cuidado holístico do aluno. 

Estudos futuros devem se concentrar sobre a 

implementação do conceito de reflexão guiada 

dentro do ambiente educacional.  

2011. MEDLINE. Stress among 

Mansoura (Egypt) baccalaureate 

nursing students.AmrMostafa, 

LameaSalamaet al. Pan AfrMed 

J. 

Estudo descritivo 

transversal. Foi 

realizado para examinar 

os estresses dos 

alunos. As perguntas da 

pesquisa foram as 

seguintes: 1) Qual é o 

nível de estresse 

percebido pelos 

O estudo incluiu 273 estudantes 

de Enfermagem. A idade variou 

17-22 anos, com média de 18,8 

± 1,2, 68% da amostra foi de 

áreas rurais. A renda familiar foi 

relatada para ser satisfatória.  

78,2% dos alunos pertencem a 

Os estudantes de enfermagem egípcios 

pesquisados, foram expostos a uma variedade 

de estressores acadêmicas, pessoais e 

ambientais. Pressões acadêmicas e os efeitos 

sobre a vida social e os meios de sustento são 

as principais áreas de intervenção. A 

importância das pequenas aulas, método ativo 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salama%20L%5Bauth%5D
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estudantes de 

enfermagem? 2) Que 

tipo de estresse são 

comumente 

experimentado pelos 

alunos?     3) Qual é o 

nível de ansiedade e 

depressão percebida 

pelos estudantes?        

4) Quais os fatores que 

estão associados com a 

freqüência de estresse 

experimentado pelos 

alunos? 

famílias com mais de cinco 

pessoas. 55,7% dos estudantes 

apresentaram 77,5% dos pais e 

75,9% das mães com 

escolaridade acima do 

nível. Mais de dois terços dos 

pais estavam trabalhando como 

profissionais (63,8%) e 59,2% 

das mães eram donas de 

casa. Leve a moderado de 

estresse (baixa tensão) e estresse 

severo (alta tensão) foram 

encontradas em 59,8 e 40,2% 

dos estudantes, 

respectivamente. Ansiedade 

clínica foi notificada em quase 

metade da amostra (46,6%) e 

depressão em 104 estudantes 

(27,9%). 

 

de aprendizagem fornecimento de 

equipamentos para o trabalho prático, 

melhorando a acomodação deve ser 

enfatizado. Devido aos efeitos nocivos do 

estresse sobre a saúde e o desempenho 

acadêmico, os administradores universitários 

devem considerar a incorporação de formação 

em gestão de estresse em atividades de 

orientação para estudantes de 

enfermagem. Outras abordagens podem ser o 

uso de gestão do estresse, competências de 

acertividade, gestão de tempo e sessões de 

aconselhamento, pode ser eficaz na redução do 

estresse experimentado pelos estudantes de 

enfermagem. Mais estudos precisam ser 

considerados em um nível multi-center com 

variáveis sociodemográficas, psicossociais e 

institucionais mais informativas, a fim de 

confirmar os resultados atuais e iluminar as 

intervenções corretivas. 
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2012. SCIELO. Eficácia da 

auriculoterapia na redução de 

ansiedade em estudantes de 

enfermagem. Juliana Miyuki do 

Prado, LeoniceFumiko Sato 

Kurebayashi e Maria Júlia Paes 

da Silva. RevEscEnferm USP 

Ensaio Clínico 

Randomizado simples- 

-cego verificou níveis 

de ansiedade dos 

estudantes de 

Enfermagem de nível 

médio da Escola de 

Enfermagem São 

Joaquim, do Hospital 

Beneficência 

Portuguesa, e a eficácia 

da auriculoterapia na 

redução desses níveis. 

Foi aplicado o 

Inventário de 

Ansiedade Traço--

Estado no início, após 8 

e 12 sessões e no 

follow-up (quinze dias). 

A amostra foi composta 

por 71 indivíduos 

divididos em três 

grupos: Controle sem 

intervenção (25), 

Auriculoterapia (24), e 

Placebo (22). 

Foi proposto no presente estudo 

a utilização da 

auriculoterapia como um 

tratamento seguro, rápido, de 

baixo custo e facilmente 

adaptável 

às condições ambientais e locais 

para a sua realização, na 

expectativa de proporcionar 

melhoria na qualidade de vida e 

na perfomance acadêmica e pré-

profissional dos estudantes. 

A auriculoterapia com os pontos Shenmen e 

Tronco Cerebral foi mais eficaz para a 

diminuição dos níveis de ansiedade em 

estudantes de Enfermagem (20,97%), em 

comparação com os pontos Sham (13,74%), 

porém, estudos com amostragem mais 

representativa se fazem necessários. 
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2012. MEDLINE. 

[Psychological wellbeing and 

risk of anxiety/depression in 

nursing students measured with 

the General Health 

Questionnaire-12].Claudia Uras, 

Alessandro DellePoggi, 

Gennaro Rocco e Stefano 

Tabolli. AssistInfermRic. 

Estudo observacional 

foi realizado 

administrando os 12 

itens do Questionário 

Geral de Saúde (GHQ-

12) para 601 alunos no 

início do curso 

anual. Os alunos foram 

rotulados em risco de 

ansiedade e depressão 

com GHQ-12 

pontuação> 5. Um 

modelo de regressão 

logística foi utilizada 

para identificar os 

fatores associados à 

ansiedade e depressão. 

Bem-estar psicológico facilita o 

desempenho da aprendizagem 

enquanto os problemas 

emocionais, como ansiedade / 

depressão limitá-lo e pode ter 

impacto sobre a futura prática 

profissional. 

Trinta e quatro por cento dos alunos (39% 

mulheres) estavam em risco de ansiedade / 

depressão. O risco foi maior para os estudantes 

do sexo feminino (OR = 2,9; IC95% 1,6-5,2; p 

<0,001), aqueles insatisfeitos com os resultados 

académicos (OR 2,3; IC95% 1,4-3,9; p = 

0,002) e com o seu estado geral de saúde (OR = 

0,4; IC95% 0,3-0,7; p≤0.001). O risco de 

ansiedade e depressão é alta entre estudantes de 

enfermagem, especialmente para as 

mulheres. A triagem desde o primeiro ano 

ajudaria a identificar sujeitos em risco que 

poderiam se beneficiar de intervenções 

específicas. 

2012. MEDLINE. Assessing 

time-management skills in terms 

of age, gender, and anxiety 

levels: 

A study on nursing and 

midwifery students in Turkey. 

Hatice Kaya, Nurten Kaya, 

AylinÖztürkPallos e 

LeylaKüçük. Nurse Education 

in Practice. 

Estudo descritivo, 

transversal realizado 

para determinar as 

competências de gestão 

do tempo de 

enfermagem e 

obstetrícia dos alunos 

em termos de seus 

níveis de idade, sexo, e 

de ansiedade. A 

população do estudo 

consistiu de 1.002 

alunos, dos quais 584 

estudantes foram 

selecionados para a 

O sucesso dos estudantes 

universitários depende de sua 

capacidade de utilizar o tempo 

corretamente e completamente. 

Os alunos são obrigados a 

aprender a gerir o tempo para 

que eles sejam capazes de 

aplicar o mesmo grau de 

eficiência na profissão que 

escolher depois de completar a 

sua educação. 

 

Competências de gestão do tempo de alunos de 

enfermagem e obstetrícia estão no ponto de 

nível médio. Estudantes do sexo feminino 

foram capazes de administrar o tempo melhor 

do que os estudantes do sexo masculino e as 

habilidades de gerenciamento de tempo dos 

alunos diminuiu com o aumento do nível de 

ansiedade 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22825294&usg=ALkJrhgXgS6iulyzo8T0MBukzN4m_AMq3w
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amostragem. O 

Formulário de 

Informações dos 

Estudantes, Inventário 

Gestão do Tempo e 

Inventário de Estado-

Traço de Ansiedade 

foram usados para 

coletar dados. 

 

2012. MEDLINE. Physical 

activity and mental well-being 

in student nurses. Hawker CL. 

Nurse EducToday. 

Estudo transversal 

realizado para examinar 

a relação entre 

atividade física e bem-

estar mental do 

estudante de graduação 

em enfermagem (n = 

215). A atividade física 

foi medida usando o 

International Physical 

Activity 

Questionnaire. Outros 

resultados incluíram a 

auto-estima, ansiedade, 

depressão, satisfação 

com a vida, as 

expectativas de 

resultado e auto-

eficácia. 

A auto-estima foi 

significativamente 

correlacionada 

Há fortes evidências que sugere 

que a atividade física pode 

melhorar o bem-estar mental. No 

entanto, esta relação não tem 

sido amplamente investigada em 

estudantes de enfermagem. 

Participação em atividade física pode 

influenciar positivamente no bem-estar mental 

em estudantes de enfermagem. Promoção da 

atividade física em estudantes de enfermagem 

tem o potencial de aumentar a auto-estima e 

satisfação com a vida e diminuir o risco de 

ansiedade e depressão. Mais pesquisas são 

necessárias para determinar se essa relação é 

causal e existe em outras populações estudante 

de enfermagem. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21871696
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positivamente com a 

atividade física total e 

atividade de intensidade 

moderada. Não foram 

encontradas outras 

relações significativas 

entre ansiedade, 

depressão e satisfação 

com a vida e atividade 

física. Expectativas de 

resultado para o 

exercício e auto-

eficácia foram 

significativamente 

correlacionados 

positivamente com 

moderada, atividade de 

intensidade e atividade 

física total. 

2013. SCIELO. Percepção sobre 

qualidade de vida de estudantes 

de graduação em enfermagem. 

Luciana Neves da Silva Bampi, 

Solange Baraldi, Dirce Guilhem, 

RafaellaBizzo Pompeu e Ana 

Carolina de Oliveira Campos. 

Revista Gaúcha de 

Enfermagem. 

Estudo transversal 

realizado entre agosto 

de 2010 a agosto de 

2011, com 56 

acadêmicos de 

enfermagem da 

Faculdade de 

Ciências da Saúde da 

Universidade de 

Brasília, Brasil. Foi 

utilizado questionário 

específico (perfil 

sociodemográfico, 

A expressão qualidade de vida 

foi empregada pela primeira vez 

pelo ex-presidente dos Estados 

Unidos, Lyndon Johnson, em 

1964. Na ocasião ele 

afirmou que o desenvolvimento 

da nação não poderia ser 

mensurado por meio do balanço 

bancário, mas sim pela 

qualidade de vida proporcionada 

às pessoas. Atualmente, há um 

crescente interesse no construto 

que passou a ser empregado em 

Os domínios psicológico e meio ambiente 

foram avaliados como o melhor e pior, 

respectivamente. As facetas denominadas 

capacidade de concentração, sono, grau de 

energia diário, capacidade para realizar 

atividades do dia a dia e para o trabalho, 

oportunidades de lazer, recursos financeiros e 

sentimentos negativos demonstraram-se 

comprometidas. Essas facetas influenciaram 

negativamente a qualidade de vida dos 

estudantes, podendo desencadear sentimentos 

negativos, como mau humor, desespero, 

ansiedade e depressão. 
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acadêmico e de saúde) e 

o WHOQOL-bref. As 

análises estatísticas 

incluíram descrição de 

frequência, tendência 

central e dispersão e 

comparação entre os 

domínios. 

várias vertentes. Compreende 

desde conceitos populares 

amplamente utilizados 

relacionados ao bem-estar, 

prazer, sentimentos e emoções, 

relações pessoais, eventos 

profissionais, dentre outros, até a 

perspectiva científica, com 

vários significados apresentados 

na literatura. 

2013. MEDLINE. Dearmon V, 

Graves RJ, Hayden S, Mulekar 

MS,  Lawrence SM, Jones L, 

Smith KK e Farmer JE. 

Effectiveness of simulation-

based orientation of 

baccalaureate nursing students 

preparing for their first clinical 

experience.J Nurs Educ. 

Estudo avaliou a 

eficácia da orientação 

baseada em simulação 

para estudantes de 

bacharelado em 

enfermagem. Prepara o 

mesmo para iniciar sua 

primeira experiência 

clínica. Os estudantes 

foram recrutados para 

participar do estudo a 

partir de um curso 

preparatório clínico. 

Atores (pacientes 

padronizados), desde 

estudantes a 

oportunidade de se 

envolver com pacientes 

reais simulados em 

situações clínicas reais 

antes de entrar na 

clínica. 

A experiência clínica é uma 

parte significativa da formação 

de enfermeiros e preparação dos 

alunos para a prática. No 

entanto, estudantes de 

enfermagem relatam falta de 

autoconfiança e uma maior 

apreensão sobre o encontro de 

expectativas de desempenho 

como fontes de estresse. Altos 

níveis de ansiedade podem afetar 

negativamente o desempenho 

dos alunos na prática de 

enfermagem. Desempenho sem 

êxito, junto com as emoções 

negativas, como ansiedade e 

diminuição da autoconfiança, 

pode criar um mecanismo de 

feedback que continua a reforçar 

a ansiedade e diminuir ainda 

mais a auto-confiança, causando 

incapacidade de realizar. 

É importante que os docentes usem estratégias 

de ensino que promovam a aprendizagem, 

diminuam a ansiedade e o estresse, e aumentam 

a autoconfiança. Aprendizagem baseada em 

simulação tem sido usada com sucesso para 

preparar os alunos novatos para a sua primeira 

experiência clínica, enquanto diminui o estresse 

e promovendo a confiança. Houve um aumento 

estatisticamente significativo no conhecimento 

e confiança em habilidades necessárias ao 

entrar em contato pela primeira vez com um 

quadro clínico e percebe-se uma diminuição da 

ansiedade após a atividade de orientação. Os 

alunos tiveram uma atitude positiva sobre a 

interação com pacientes reais, professores e 

outros alunos durante a experiência. A melhora 

da autoconfiança e satisfação foram relatadas 

como resultado da participação na orientação 

baseada em simulação. 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-23230885
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-23230885
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-23230885
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-23230885
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-23230885
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-23230885
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2013. IBESC. Identificación de 

estresoresenlasprácticas clínicas 

y evolución de losmismosen una 

promoción de alumnos de 

enfermería.  

 López González 

JM.,OrbañanosPeiro L. e 

Cibanal Juan ML. Sanid. mil. 

Estudo observacional, 

longitudinal e de caráter 

prospectivo de um corte 

de estudantes de 

enfermagem que foram 

investigadas para 

observar e medir os 

fatores casuais de 

estresse (estressores) 

que se geram durante 

suas práticas clínicas, e 

sua evolução ao longo 

dos três anos de prática 

do curso. Foi utilizado 

questionário KEZKAK, 

questionário bilíngüe de 

estressores dos 

estudantes de 

enfermagem nas 

práticas clínicas. Trata-

se de um questionário 

validado para medir 

especificamente os 

estressores que 

aparecem nos 

estudantes de 

enfermagem durante 

sua formação prática. 

 

 

 

 

Estresse acadêmico afeta 

variáveis tão diversas como 

estado emocional, saúde física, 

ou relacionamentos, pode ser tão 

diferente, variando de pessoa a 

pessoa. A partir de uma revisão 

de estudos sobre o assunto, 

podemos distinguir três tipos de 

efeitos:nível comportamental, 

nível cognitivo e fisiológico. 

 

A incidência de maior a menor preocupação 

dos alunos em suas práticas clínicas ocorreram 

em relação com os seguintes fatores ou 

subescalas, como fontes geradoras de estresse 

foi: falta de concorrência, a incerteza e 

competência, contato com o sofrimento, não 

controlar a relação com o paciente, prejudicado 

pela relação com o paciente, sobrecarga, 

relações com os professores e colegas. Da 

mesma forma, a evolução da intensidade da 

pretensão, em geral, o aumento do primeiro 

para o terceiro devido a distribuição do estágio 

rotativo como, serviços especiais (oncologia, 

emergência, cardiologia, UTI, psiquiatria) 

foram concentradas durante o último ano 

letivo. 
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2013. MEDLINE. Biofeedback 

assisted relaxation training to 

decrease test anxiety in nursing 

students. Catherine Prato e 

Carolyn Yucha. 

NursEducPerspect. 

A ansiedade foi medida no 4º 

semestres de um curso de 

enfermagem para determinar 

se a ansiedade de teste diferiu 

por semestre. O biofeedback 

assistido no treinamento 

relaxante foi testado como 

um meio de reduzir a 

ansiedade de teste em alunos 

de graduação de enfermagem 

que auto-relataram ansiedade 

teste. A ansiedade foi medida 

subjetivamente usando teste 

Inventário de Ansiedade de 

Spielberger e objetiva por 

meio do monitoramento de 

temperatura periférica da 

pele, as taxas de pulso e taxa 

de respiração durante o 

programa de treinamento. Os 

estudantes foram introduzidos 

atécnicas de relaxamento, 

incluindo a respiração 

diafragmática e relaxamento 

muscular. Eles foram 

convidados a praticar as 

técnicas de relaxamento que 

lhes foram ensinados durante 

a semana seguinte durante 15 

minutos por dia e registrar 

suas taxas respiratórias, 

temperatura da pele e pulso.  

A ansiedade excessiva 

pode paralisar um 

indivíduo e interferir com 

a aprendizagem efetiva, 

funcionamento e 

testes. Estudos 

constataram aumento da 

ansiedade provoca 

alterações fisiológicas, 

incluindo aumento de 

respiração e freqüência 

cardíaca e diminuição da 

temperatura da pele 

periférica. 

Os estudantes de enfermagem relataram que no 

3º semestre ocorrem os mais altos escores de 

ansiedade teste. Os resultados mostraram 

alterações estatisticamente significativas nas 

taxas respiratórias e temperaturas de pele 

durante a sessão de respiração diafragmática e 

o treinamento progressivo relaxamento 

muscular e alterações estatisticamente 

significativas nas taxas respiratórias, 

temperatura da pele periférica, e taxas de pulso 

foram encontrados durante as sessões de 

treinamento autógeno.  

O biofeedback assistido de treinamento 

relaxante para diminuir ansiedade por teste é 

barato e pode ajudar os alunos que sofrem de 

ansiedade teste aprender a relaxar e ganhar o 

controle de suas reações fisiológicas que 

ocorrem com a ansiedade. Os alunos relataram 

que esse treinamento seja eficaz e útil, e 100% 

relataram que usariam este treinamento no 

futuro para reduzir suas reações fisiológicas 

associadas com a ansiedade.  



49 
 

4.2 DISCUSSÃO 

 

Para a discussão deste estudo, foi necessária a realização de categorias temáticas, 

conforme Minayo (2010) descreve em sua obra. A construção das quatro categorias que serão 

discutidas a seguir foi realizada através da leitura da essência do conteúdo e conclusões. 

 

 

4.2.1 Conceitos de ansiedade e problemas que a ansiedade pode acarretar no 

desempenho acadêmico 

 

McWatters (2009) define ansiedade como um sentimento de medo ou desconforto 

acompanhados de uma resposta autonômica. E acrescenta que é uma sensação comum 

experimentada por estudantes de enfermagem. Em muitos casos, ansiedade pode vir por medo 

do desconhecido e pela faculdade de enfermagem ser todo um mundo novo para o estudante 

de enfermagem, isso pode ser assustador. 

 Santos et al (2009) diferenciam o que é estado de ansiedade (estar ansioso) e traço de 

ansiedade (ser ansioso). Segundo os autores o estado de ansiedade refere-se a estado 

momentâneo, transitório, caracterizado por tensão, apreensão e por elevação das atividades do 

sistema nervoso autônomo, dependendo da percepção da situação, sendo mais alto o nível de 

estado de ansiedade quando a situação é percebida como ameaçadora. Já o traço de 

ansiedade está relacionado à personalidade da pessoa e refere-se às diferenças de reação 

diante das situações percebidas como ameaçadoras com aumento do estado de ansiedade. 

Assim, pessoas que possuem alto traço de ansiedade tendem a perceber maior número de 

situações como perigosas ou ameaçadoras e, consequentemente, a responder com frequente 

aumento do estado de ansiedade. 

 Os mesmos autores, Santos et al (2009), acreditam que a ansiedade pode ser 

considerada positiva, propulsora, estimulante e motivadora, no entanto, a habilidade de 

controlar essa emoção varia de indivíduo para indivíduo.   

 Larijani et al (2010) afirma que os transtornos de ansiedade são os tipos mais comuns 

de distúrbios psicológicos, por exemplo, mais de 23 milhões de pessoas nos Estados Unidos 

são afetados por eles a cada ano. Os autores ainda trazem o conceito de assertividade, que é 

uma forma de certificar e preservar o valor, dignidade e respeito de si mesmo e aos outros. 

Além disso, o nível de positividade apresenta o nível de confiança pessoal. Assertividade e 
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ansiedade têm correlações negativas em estudantes de enfermagem e afetam a saúde mental, 

desempenho escolar e profissional dos mesmos.  

Considerando a relação de assertividade e ansiedade e seus efeitos sobre a saúde 

mental, desempenho escolar e profissional, os alunos devem ser informados sobre as 

competências necessárias para a interação positiva com os outros e para aumentar a 

assertividade e diminuir a ansiedade. 

Em uma pesquisa realizada por Herrera et al (2011) no Chile, com objetivo de  medir a 

prevalência e nível de sintomas de sofrimento psíquico dos estudantes  de graduação de 

enfermagem e sua relação com variáveis sociodemográficas da família, os autores obtiveram 

os seguintes resultados: uma prevalência de 36% de sofrimento psíquico foi obtida,  os 

sintomas mais comuns foram:  a sobrecarga e estresse, falta de concentração, diminuição da 

capacidade de aproveitar a vida diária, humor deprimido, perda de sono e incapacidade de 

lidar com os problemas.  

A ansiedade excessiva pode paralisar um indivíduo e interferir com a aprendizagem 

efetiva, funcionamento e testes. Estudos constataram que o aumento da ansiedade provoca 

alterações fisiológicas, incluindo aumento de respiração e freqüência cardíaca e diminuição da 

temperatura da pele periférica (PRATO et al, 2013). 

O desempenho acadêmico pode ser afetado porque estudantes com alto níveis de 

estresse e ansiedade tem a concentração, memória e capacidade de resolução de problemas 

prejudicados (BEGGS et al, 2011).  A ansiedade é um dos principais obstáculos para a 

aprendizagem no ambiente clínico que pode resultar em alunos incapazes de realizar tarefas e 

prejudicar a cognição ao tentar executá-las no ambiente clínico (MELINCAVAGE, 2011). 

Altos níveis de ansiedade podem afetar negativamente o desempenho dos alunos na 

prática de enfermagem. Desempenho sem êxito, junto com as emoções negativas, como 

ansiedade e diminuição da autoconfiança, pode criar um mecanismo de feedback que continua 

a reforçar a ansiedade e diminuir ainda mais a auto-confiança, causando incapacidade de 

realizar tarefas. (DEARMON et al, 2013) 

 Exposição sustentada ao estresse em estudantes pode causar falta de concentração, 

dificuldade de memorização, déficits de habilidades de estudo, baixa produtividade, menor 

rendimento acadêmico e uma menor resolução de problemas. Por outro lado, vários estudos 

epidemiológicos e sociais têm mostrado consistentemente que o estresse psicossocial 

associado a condições de vida adversas está associado comumente com o aumento de 

transtornos mentais, especialmente ansiedade e depressão, e constitui fator de risco para 

distúrbios de abuso e dependência para certas substâncias (HERRERA et al, 2011). 
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A incidência de maior a menor preocupação dos alunos em suas práticas clínicas 

ocorrem em relação com os seguintes fatores, como fontes geradoras de estresse: falta de 

competência, incerteza, contato com o sofrimento, não controlar a relação com o paciente, 

prejudicado pela relação com o paciente, sobrecarga, relações com os professores e colegas. 

Da mesma forma, devido à distribuição do estágio rotativo, como serviços especiais 

(oncologia, emergência, cardiologia, UTI, psiquiatria) que são concentrados durante o último 

ano letivo (GONZÁLEZ et al, 2013). 

 Podemos perceber que altos níveis de ansiedade podem afetar o modo de pensar e agir 

dos estudantes de enfermagem durante a faculdade (MELO et al, 2010). E o risco de 

ansiedade e depressão é alto entre estudantes de enfermagem, especialmente para as 

mulheres. A triagem desde o primeiro ano ajudaria a identificar sujeitos em risco que 

poderiam se beneficiar de intervenções específicas (URAS et al, 2012). 

 O bem-estar psicológico facilita o desempenho da aprendizagem enquanto os 

problemas emocionais, como ansiedade e depressão o limita e pode ter impacto sobre a futura 

prática profissional (URAS et al, 2012). 

No entanto, os principais problemas que a ansiedade pode acarretar no desempenho 

acadêmico dos estudantes de enfermagem são: sobrecarga e estresse, falta de concentração e 

memória, déficits de habilidades de estudo, baixa produtividade, menor rendimento 

acadêmico, incapacidade de lidar com os problemas, desempenho sem êxito, diminuição da 

autoconfiança e da capacidade de aproveitar a vida diária, humor deprimido, perda de sono e 

risco de distúrbios de abuso e dependência para certas substâncias. 

 
 

4.2.2 Principais fatores que desencadeiam ansiedade nos estudantes de enfermagem 

 

Os transtornos de ansiedades são um fenômeno que pode afetar até 40% dos 

estudantes. Muitos estudantes de enfermagem estão sob grande estresse de longas horas de 

estudo, um currículo rigoroso e ainda têm que equilibrar o trabalho e a vida familiar. Esses 

fatores de estresse podem levar à ansiedade em muitas áreas da vida do estudante, 

principalmente em situações onde se está sendo avaliado (Beggsetat,2011). 

O ingresso à faculdade constitui uma fase marcante para os jovens, uma vez que exige 

ajustes e adaptações para que haja um bom desempenho acadêmico. As mudanças exigidas 

nessa nova fase, acrescidas do estresse e da ansiedade vivenciada pelos estudantes, 

principalmente por causa das provas, podem interferir no sucesso acadêmico (SANTOS et al, 

2009). 
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 Em uma pesquisa realizada por Santos et al (2009) identificou-se que dentre as 

emoções citadas pelos alunos antes da realização de prova prática, a ansiedade foi o 

sentimento mais frequente, relatado por 23 (44,2%) alunos dos 40 que participaram desta 

pesquisa. Os alunos demonstraram preocupação e ansiedade diante das técnicas que poderiam 

ser exigidas na prova prática, porém foram capazes de lidar com seus sentimentos e criar 

mecanismos de enfrentamento apropriados de forma a amenizar os efeitos negativos da 

ansiedade e da tensão vivenciadas.  

 A realização de provas ou exames e a apresentação de trabalhos constituem situações 

mais estressantes para os alunos, sendo muitas vezes fatores de risco para o desenvolvimento 

da ansiedade (SANTOS et al, 2009). 

Para Cuenca et al (2009), as situações mais percebidas como estressantes pelos 

estudantes de enfermagem que tem suas primeiras práticas nos centros de saúde são: a falta de 

competência, entrar em contato com o sofrimento, relação com os pares, impotência e 

incerteza, sem controle nos relacionamentos com os pacientes, o envolvimento emocional, 

ferir a relação com o paciente, doentes que procuram uma relação estreita e situações de 

saturação. 

 McWatters (2009) acrescenta, a experiência clínica é uma das maiores produtoras de 

ansiedade do curso de enfermagem. Existe um sem número de ansiedades comuns vividas na 

área clínica, onde se incluem: preocupação em não ter experiência suficiente com os 

pacientes, não conseguir se comunicar efetivamente e administrar uma medicação errada. 

 A experiência clínica é uma parte significativa da formação de enfermeiros e 

preparação dos alunos para a prática. No entanto, estudantes de enfermagem relatam falta de 

autoconfiança e uma maior apreensão sobre o encontro de expectativas de desempenho como 

fontes de estresse (DEARMON et al, 2013). 

Alguns estudantes de enfermagem experimentar níveis mais altos de estresse durante 

experiências de aprendizagem clínicos, em comparação com o aprendizado em sala de aula ou 

laboratório durante as experiências (MELINCAVAGE, 2011). 

O sofrimento psicológico é significativamente associado com menos tempo gasto em 

lazer, preocupação econômica, mais de dez horas de estudo pessoal, origem regional, 

percepção de baixo nível socioeconômico, a má percepção do suporte familiar pobre, menores 

notas e insatisfação com a carreira. Herrera et al (2011) concluíram em suas pesquisas que há 

uma alta prevalência de sofrimento psíquico entre estudantes de enfermagem relacionados 

com características pessoais dos estudantes de ordem acadêmica e familiar. A ansiedade nos 
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estudantes tem uma relação significativa com o nível de educação dos pais, renda familiar, 

etc. 

Muitos fatores, como anos de educação e trabalhar enquanto estuda, podem influenciar 

o nível de assertividade nos alunos, interferindo negativamente na ansiedade dos mesmos 

(LARIJANI et al, 2010). 

Bampi et al (2013) relata que fatores como capacidade de concentração, sono, grau de 

energia diário, capacidade para realizar atividades do dia a dia e para o trabalho, 

oportunidades de lazer, recursos financeiros e sentimentos negativos demonstraram-se 

comprometidos. Esses fatores influenciaram negativamente na qualidade de vida dos 

estudantes de enfermagem, podendo desencadear sentimentos negativos, como mau humor, 

desespero, ansiedade e depressão. 

 Por fim, as pesquisas revelam que os principais fatores que desencadeiam ansiedade 

nos estudantes de enfermagem estão ligados a situações que os mesmo estão sendo avaliados, 

tais como: prova teórica ou prática, apresentação de trabalho, e principalmente, a experiência 

clínica. Outros fatores acadêmicos que podemos citar são: preocupação em não ter 

experiência suficiente com os pacientes, não conseguir se comunicar efetivamente, 

administrar uma medicação errada. E os fatores não menos importantes são de cunho pessoal, 

como: menos tempo gasto em lazer, preocupação econômica, mais de dez horas de estudo 

pessoal, origem regional, percepção de baixo nível socioeconômico, a má percepção do 

suporte familiar pobre, menores notas, insatisfação com a carreira, trabalhar enquanto estuda e 

todos outros problemas que a ansiedade pode acarreta na vida dos estudantes de enfermagem. 

 

 

4.2.3 A importância dos professores em relação a ansiedade dos estudantes de 

enfermagem 

 

Alguns estudantes de enfermagem que vivenciam a ansiedade durante experiências 

clínicas abandonam o curso. Se os docentes compreenderem melhor a ansiedade dos 

estudantes de enfermagem durante a experiência clínica, seriam capazes de desenvolver ações 

educativas para minimizar a ansiedade dos alunos. Diminuindo a ansiedade tem um efeito 

duplo. Em primeiro lugar, quando a ansiedade é diminuída, a aprendizagem pode ser 

aumentada. Em segundo lugar, diminuir a ansiedade pode ajudar a aliviar a escassez de 

enfermagem, porque mais alunos terminam o ensino de enfermagem (MELINCAVAGE, 

2011). 
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 Santos et al (2009), afirmam que é importante que o professor oriente o aluno a 

estudar de forma correta, esclareça o objetivo das provas e evite manter pressões sobre o 

tempo. O professor e o uso adequado de estratégias de aprendizagem podem motivar o aluno 

no processo de aprendizagem e no controle da ansiedade, favorecendo-lhe o desempenho 

escolar.  

Beggs et al, 2011 sugere que os alunos com sintomas de ansiedade procurem ter uma 

relação formal com um membro do corpo docente que atuará como um guia e ajudará os 

alunos a obter reações de visão acerca do estresse que está sendo avaliado. Por outros lados, 

os docentes tem que quererem e ser capacitados para tal relação. Capazes de ajudar os 

estudantes de enfermagem a enfrentarem esse fenômeno, a ansiedade, eles são e como 

Sgariboldi et al (2009 já afirmaram em suas pesquisas que o professor é capaz de identificar 

os sentimentos dos alunos, sendo este o primeiro passo para uma boa orientação. 

Mostafa et al (2001) acrescentam mais, devido aos efeitos nocivos do estresse sobre a 

saúde e o desempenho acadêmico, os docentes, junto com a universidade devem considerar a 

incorporação de formação em gestão de estresse em atividades de orientação para estudantes 

de enfermagem. 

 Os professores podem preparar os alunos com estratégias para aplicar em sua prática 

clínica e, posteriormente, no exercício da sua profissão. Estas estratégias podem ir desde o 

desenvolvimento e capacitação de habilidades sociais e de comunicação para melhorar as 

relações interpessoais (com pacientes, familiares e outros da equipe de saúde) para as 

competências de autogestão, técnicas de relaxamento emocional, inoculação de estresse e 

tolerância de frustração. Em suma, procura-se incentivar a aprendizagem e por sua vez 

melhorar o currículo universitário do aluno, o que leva a um melhor trabalho futuro da saúde 

profissional e, portanto, melhor qualidade dos cuidados de pessoas (CUENCA et al, 2009). 

É importante que os docentes usem estratégias de ensino que promovam a 

aprendizagem, diminuam a ansiedade e o estresse, e aumentam a autoconfiança (DEARMON 

et al, 2013). 

 É de suma importância a relação do professor com o aluno. Os artigos nos mostram 

que se os docentes compreenderem melhor a ansiedade dos estudantes de enfermagem 

durante a experiência clínica, seriam capazes de desenvolver ações educativas para minimizar 

a ansiedade dos alunos; o professor pode ajudar no desempenho acadêmico satisfatório; o 

professor pode ser um guia ou orientador de alunos com transtornos de ansiedade tendo assim 

a visão a cerca dos estresses de seus alunos; o professor é capaz de identificar os sentimentos 

de seus alunos;o  professor pode preparar os alunos com estratégias para aplicar em sua 
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prática clínica e, posteriormente, no exercício da sua profissão. 

 

 

4.2.4 Medidas que podem ser adotadas pelos estudantes de enfermagem contra a 

ansiedade, conforme os pressupostos científicos 

 

Para Mostafa el at (2011), as pressões acadêmicas e os efeitos sobre a vida social e os 

meios de sustento são as principais áreas de intervenção. A importância das pequenas aulas, 

método ativo de aprendizagem fornecimento de equipamentos para o trabalho prático, 

melhorando a acomodação deve ser enfatizado. 

Por outro lado, Santos et al (2009) afirmam que a preocupação do aluno com os 

próprios objetivos, o domínio do conteúdo e a autoconfiança são fatores que podem favorecer 

a redução da ansiedade, pois permitem que o aluno reflita e desmistifique a avaliação.  

Considerando a relação de assertividade e ansiedade e seus efeitos sobre a saúde 

mental e desempenho escolar e profissional, os alunos devem ser informados sobre as 

competências necessárias para a interação positiva com os outros e para aumentar a 

assertividade e diminuir a ansiedade. (LARIJANI et al, 2010). 

 Kaya et al (2012), acreditam que o sucesso dos estudantes universitários depende de 

sua capacidade de utilizar o tempo corretamente e completamente. Os alunos são obrigados a 

aprender a gerir o tempo para que eles sejam capazes de aplicar o mesmo grau de eficiência 

na profissão que escolher depois de completar a sua educação. 

Prado et al (2012),  orientam a utilização da auriculoterapia como um tratamento 

seguro, rápido, de baixo custo e facilmente adaptável às condições ambientais e locais para a 

sua realização, na expectativa de proporcionar melhoria na qualidade de vida e na 

performance acadêmica e pré-profissional dos estudantes. Em suas pesquisas a auriculoterapia 

com os pontos Shenmen e Tronco Cerebral foi mais eficaz para a diminuição dos níveis de 

ansiedade em estudantes de Enfermagem, em comparação com os pontos Sham, porém, 

estudos com amostragem mais representativa se fazem necessários. 

Segundo Hawker (2012), há fortes evidências que sugere que a atividade física pode 

melhorar o bem-estar mental. No entanto, esta relação não tem sido amplamente investigado 

em estudantes de enfermagem. 

Beggs et al (2011) sugere a reflexão guiada para ajudar o aluno a aprender maneiras 

holísticas para diminuir esse estressor, tais como respiração profunda, meditação, que podem 

ser incorporados no plano de auto-cuidado holístico do aluno.  
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 Existe um método de aprendizagem chamado de Aprendizagem Baseada em 

Simulação, é uma experiência de aprendizagem simulada que oferece a oportunidade de 

praticar suas habilidades sem a ameaça de um ambiente clínico, proporcionando um ambiente 

seguro e controlado para a aprendizagem experimental. A proficiência em habilidades 

clínicas, cognitivas, comunicação eficaz e pensamento crítico podem ser desenvolvidos 

durante a simulação. A simulação é uma estratégia de educação não tradicional que se 

originou nas indústrias não médicas e ocorre em ambiente não ameaçador, pode diminuir a 

ansiedade dos estudantes de enfermagem que se preparam para sua primeira experiência 

clínica e aumentar a autoconfiança na capacidade de realizar comportamentos clínicos 

esperados. 

Contudo, a Aprendizagem Baseada em Simulação tem sido usada com sucesso para 

preparar os novos alunos para a sua primeira experiência clínica, enquanto diminui o estresse 

e promove a confiança. Houve um aumento estatisticamente significativo no conhecimento e 

confiança em habilidades necessárias ao entrar em contato pela primeira vez com um quadro 

clínico e percebe-se uma diminuição da ansiedade após a atividade de orientação. Os alunos 

tiveram uma atitude positiva sobre a interação com pacientes reais, professores e outros 

alunos durante a experiência. A melhora da autoconfiança e satisfação foram relatadas como 

resultado da participação na orientação baseada em simulação (DEARMON et al, 2013). 

 Outra medida que pode ser utilizada pelos estudantes contra a ansiedade é o 

Biofeedback Assistido de Treinamento Relaxante, trata-se de uma ferramenta terapêutica que 

fornece informações com a finalidade de permitir aos indivíduos, desenvolver a capacidade 

deauto-regulação. Envolve o retorno imediato da informação através de aparelhos sensórios 

eletrônicos, sobre processos fisiológicos (frequência cardíaca, temperatura periférica, resposta 

galvânica da pele, tensão muscular, pressão arterial e atividade cerebral). O método permite à 

pessoa voluntariamente regular suas reações fisiológicas e emocionais. O uso de equipamento 

eletrônico sensível amplia e transforma as reações fisiológicas em sinais de luz e som que são 

utilizados para evitar doenças. Todos os processos fisiológicos podem ser controlados através 

do uso de biofeedback. O treinamento inclui diferentes métodos de conscientização e 

relaxamento, como técnicas musculares, respiratórias, autogênicas e cognitivas. 

O Biofeedback Assistido de Treinamento Relaxante para diminuir ansiedade é barato e 

pode ajudar os alunos que sofrem de ansiedade aprender a relaxar e ganhar o controle de suas 

reações fisiológicas que ocorrem com a ansiedade. Os alunos relataram que esse treinamento 

é eficaz e útil, e 100% relataram que usariam este treinamento no futuro para reduzir suas 

reações fisiológicas associadas com a ansiedade  (PRATO et al, 2013). 
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 Outras abordagens podem ser o uso de gestão do estresse, competências de 

assertividades, gestão de tempo e sessões de aconselhamento, pode ser eficaz na redução do 

estresse experimentado pelos estudantes de enfermagem. Mais estudos precisam ser 

considerados em um nível multi-center com variáveis sociodemográficas, psicossociais e 

institucionais mais informativas, a fim de confirmar os resultados atuais e iluminar as 

intervenções corretivas para os transtornos de ansiedade (Mostafa et al, 2011). 
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5. CONCLUSÃO 

 

Este estudo entre tantas contribuições que traz, destaca-se o fato de caracterizar sob 

vários enfoques a conceituação de ansiedade, fazendo com que os próprios sujeitos possam 

perceber os seus sintomas. Também há de se destacar que o estudo apresenta um conjunto de 

fatores desencadeadores da ansiedade. Isto facilita a sua prevenção por parte dos seus leitores. 

Outro aspecto importante a se destacar é que o estudo traz todo um conjunto de orientação de 

como o individuo deve lidar com este mal e como deve amenizar seus prejuízos por meio de 

medidas pessoais e profissionais, assim como os professores possam adotar medidas 

pedagógicas e educacionais em favor do bem-estar de seus estudantes, de maneira a prevenir 

ou minimizar os males provocados pela ansiedade.  

Portanto, sendo todas as abordagens de cunho científico, este estudo constitui 

importante matéria a favor da prevenção e combate à ansiedade, principalmente entre 

estudantes de enfermagem.  

O trabalho deixa claro que a ansiedade é um mal preocupante e que as pessoas 

acometidas desse mal precisam de acompanhamento e tratamento especializados. Assim o 

trabalho apresenta os fatos que cercam a ansiedade e mostra os caminhos que devem ser 

trilhados pelos indivíduos em seu enfrentamento.  

 Diante do exposto, conclui-se que a ansiedade pode ser evitada, pode ser controlada 

uma vez contraída e em muitos casos pode até ser tratada. Contudo, se viu que o modo de 

vida da sociedade contemporânea é extremamente propício ao desenvolvimento da ansiedade 

nas pessoas. Isto nos obriga a repensar a condição humana no mundo, no sentido de se buscar 

meios de vida mais humanizados, mais tranquilos, menos desafiadores e menos competitivo. 

Necessitamos garantir um futuro mais certo para a humanidade, garantir a esperança e a 

certeza da paz e da sobrevivência digna do homem, para que assim as pessoas sejam menos 

ansiosas e consequentemente tenham melhor qualidade de vida.  
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