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RESUMO
O objetivo da presente pesquisa é analisar o estilo de vida dos estudantes do curso de medicina do Centro Universitário
Unicesumar, com ênfase nas características de depressão. O instrumento utilizado para avaliação é o questionário BDI
(Inventário  de depressão de Beck),  com 21 questões.  O aluno deve optar  entre 4 alternativas em cada questão e
responder de acordo com o que sentiu na última semana, sendo que pode-se obter um resultado máximo de 63 pontos.
O questionário será aplicado em todas as turmas de graduação de medicina, e tem-se como critério de exclusão os
menores de 18 anos e os ausentes no dia da coleta. Espera-se identificar se há uma prevalência elevada de depressão
entre os estudantes, e a partir disso avaliar e propor maneiras de melhorar a qualidade de vida dos mesmos.
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1 INTRODUÇÃO

Nas  últimas  décadas,  os  padrões  de  morbimortalidade  sofreram modificações  profundas,
sendo que a predominância das mortes deixou de ser  por doenças infectocontagiosas para ser
decorrente de doenças ligadas ao estilo de vida (PRATA, 1992). O estilo de vida associado a fatores
de risco tem aumentado substancialmente o desenvolvimento e agravamento das doenças crônico
degenerativas.  A  inatividade  física  além de  aumentar  o  risco  individual  de  desenvolvimento  de
enfermidades,  também  eleva  os  gastos  econômicos  do  enfermo,  da  família  e  da  sociedade
(MATSUDO et al, 2002).

Além de problemas com consumo de álcool, tabagismo, automedicação e má alimentação, os
transtornos mentais mais comuns têm atingido os estudantes universitários. Estima-se que 15-25%
dos  estudantes  universitários  apresentam  algum  topo  de  transtorno  psiquiátrico  durante  sua
formação  acadêmica  (ADEWUIA  et  al,  2006),  dá-se  ênfase  aos  mais  comuns  depressão  e
ansiedade (HAHN, FERRAZ, 1998).

Diversos  fatores  estão  relacionados  com  a  incidência  de  depressão  entre  os  alunos  de
medicina. Entre eles, o afastamento do âmbito familiar (VASCONCELOS et al, 2015), exigências do
curso e tentativa de lidar sozinhos com os problemas. Por esses motivos e outros a prevalência de
sintomas depressivos nesse grupo é maior que na população geral (JÚNIOR et al, 2015). 

Considerando as situações próprias da adolescência e do adulto jovem, com significativas
instabilidades biopsicossociais, o meio universitário proporciona novas relações sociais e adoção de
novos comportamentos, tornando os indivíduos vulneráveis à condutas de risco à saúde (VIEIRA,
PRIORE, RIBEIRO, FRANCESCHINI, ALMEIDA, 2002). Em razão disso, este estudo busca analisar
a presença de depressão em estudantes universitários, que serão disseminadores de hábitos de
vida saudáveis e promotores de saúde.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal, descritivo, exploratório. 
A  população  de  estudo  será  constituída  por  todos  os  alunos  matriculados  no  curso  de

medicina, desde a primeira até a sexta série, totalizando 835 alunos.
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Série N
1 226
2 146
3 161
4 103
5 103
6 96

Total 835

Os dados serão coletados por seis acadêmicos do curso de Medicina, por meio da aplicação
de um questionário autoaplicável. O questionário será apresentado às turmas de medicina no final
das  aulas.  Cabe  esclarecer  que  primeiramente  será  solicitada  a  autorização  do  professor
responsável  pela  aula  para  realização  da  pesquisa.  A  explicação  sobre  o  questionário  e
preenchimento do mesmo pelos alunos, tende a ter uma duração média de 10 minutos. 

Como critério de inclusão será selecionado todos os estudantes de medicina da instituição
pesquisada. Os critérios de exclusão adotados serão: estudantes menores de 18 anos e aqueles
que não estiverem presentes no dia da coleta.

Para identificar características de depressão será utilizado o questionário BDI (Inventário de
depressão de Beck) com 21 questões. Para avaliar o resultado, um valor de 0 a 3 é determinado
para cada resposta para determinar a severidade do quadro depressivo. Os valores básicos são: 0-9
indicam que o  indivíduo não está  deprimido,  10-18 indicam depressão leve a moderada,  19-29
indicam depressão moderada a severa e 30-63 indicam depressão severa. Valores maiores indicam
maior severidade dos sintomas depressivos.

O projeto  foi  submetido  e  aprovado no Comitê  de  Ética  em Pesquisa  Envolvendo Seres
Humanos da Unicesumar.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se  com  esse  estudo  identificar  a  prevalência  de  alunos  com  características  de
depressão e os fatores que predispõem ao risco de desenvolver a doença, para que dessa forma
seja possível propor medidas de intervenção no intuito de promover a saúde desse grupo.
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