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RESUMO
Estudo transversal exploratório descritivo desenvolvido entre universitários de ensino superior privado com objetivo de
comparar níveis de ansiedade, depressão e estresse entre acadêmicos do primeiro e do ultimo ano de curso.  Utilizou-se
instrumento  auto  preenchível  em  duas  partes  contendo  dados  sócios  demográficos  (sexo,  idade,  curso,  ano  que
frequenta) e o Questionário EADS 21 – Escala de Ansiedade, Depressão e Estresse. Participaram da pesquisa 217
alunos sendo 83 do primeiro ano e 134 do ultimo ano. A comparação entre os escores médios entre os participantes de
acordo com a série matriculada não apresentou significância estatística (p< 0,05) para ansiedade, depressão e estresse.
Observou-se que os escores médios para ansiedade (4,3±4,5) é equivalente para as duas séries. A depressão é maior
no primeiro ano (5,8±4,7) do que para o ultimo ano (5,2±4,8). O mesmo ocorre com o estresse entre o primeiro ano
(7,5±4,4) e o ultimo ano (7,4± 5,1). Conclui-se que os acadêmicos do primeiro ano apresentam maiores escores nos
itens avaliados. 

PALAVRAS-CHAVE: Ansiedade, Depressão, Estresse.

1 INTRODUÇÃO

O bem estar é um direito de todos e está dentro da qualidade de vida de qualquer individuo.
Na atualidade, vários acontecimentos influenciam para o desenvolvimento de doença nas pessoas,
desde mudanças na economia e na política até uma noticia ruim com um ente querido ou algo
inesperado no dia  a  dia,  mostrando-nos que não estamos preparados para  lidar  com todos os
problemas cotidianos,  podendo levar à quadros de ansiedade ou até depressão (ROAZZI  et  al,
2010). 

A universidade é um tema de influência social abundante e exige competências interpessoais
e  acadêmicas  do  universitário.  Dentre  os  desafios  da  vida  acadêmica  destaca-se:  a  forma  de
estudar; as autoridades acadêmicas; fazer novas amizades; se morar em republica, convívio com
pessoas diferentes com as quais tem que negociar a divisão de tarefas; cuidar de si mesmo e dos
próprios pertences; ficar longe da família, amigos e namorado (a); administrar renda e/ou trabalhar
para se sustentar (BOLSONI-SILVA e GUERRA, 2014). 

O ingresso no ensino  superior  é  vista  como um episódio positivo  por  alguns estudantes.
Contudo, relacionado à mudança de casa e as trocas rotineiros no geral, muitos alunos evoluem
para problemas físicos e psicológicos. A saudade de casa é considerada boa para os alunos e
normal pela saída do ambiente familiar, porém quando atingem graus elevados podem ocasionar
problemas. Os pensamentos recorrentes com a casa e objetos pessoais são associados a elevados
níveis de solidão, depressão e problemas de ordem física (GONÇALVES, 2010).

Com o aumento de condições que levam a uma grande pressão, a capacidade de resistência
do organismo fica minada devido ao desequilíbrio entre os níveis de pressão provindos do meio e da
estrutura psíquica do sujeito (MARQUES et al.,2016).

A depressão é uma das perturbações mais comuns encontradas pelos profissionais de saúde
-  cerca  de  5% da  população  mundial  sofre  de  depressão  e  10% a  25% das  pessoas  podem
apresentar um episódio depressivo em algum momento de sua vida. A Organização Mundial  da
Saúde (OMS) estima que em 2030, a depressão pode se tornar a doença mais frequente do mundo,
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atingindo mais pessoas do que qualquer outro problema de saúde, incluindo o câncer ou as doenças
cardiovasculares (ANTUNES; MÓNICO, 2015). 

A ansiedade é o anúncio do estresse e o estresse o prenúncio da depressão (ANTUNES et
al.,  2015).  É  considerado  o  mal  do  século  sendo  estudada  constantemente  por  psicólogos  e
psiquiatras para ser desvendada. Não são apenas as drogas que viciam, mas sim o excesso de
trabalho, atividades, preocupações, o uso de celulares e novas tecnologias, cada vez mais somos
bombardeados por informações que muitas vezes, não conseguimos absorver, tornando-se um fator
estressor, que pode acarretar graves problemas para a saúde do indivíduo (CURY, 2014, p.14). 

 A ansiedade tem início na imposição de o individuo corresponder às novas condições de
natureza física, psicológica ou cultural, para reduzir o medo das inseguranças em relação ao futuro.
O estresse ocupacional é aquele seguinte do comportamento do indivíduo a algum fato que alcance
no ambiente de trabalho resultante de alguma advertência associada às excessivas mudanças no
ambiente  de  trabalho  às  quais  a  pessoa  não  está  preparada  para  reagir  de  forma  positiva
(MARQUES et al.,2016).

Essas  novas  imposições  exigem  dos  universitários  várias  ações  diferentes  que  podem
agravar problemas de saúde mental já existente ou podem ampliar a possibilidade de acontecerem
(BOLSONI-SILVA e GUERRA, 2014). 

Diante  deste  contexto,  este  estudo  foi  desenvolvido  com  objetivo  de  medir  níveis  de
ansiedade,  depressão  e  estresse  utilizando  o  EADS  21  (Escala  de  Ansiedade,  Depressão  e
Estresse). 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo transversal exploratório descritivo desenvolvido entre universitários de ensino superior
privado nos meses de maio a junho de 2017. Foram incluídos maiores de 18 anos, ambos os sexos,
independente do curso que estuda, focando os acadêmicos ingressantes e alunos que estão no
ultimo ano. 

Foi utilizado instrumento auto preenchível contendo dados sócios demográficos (sexo, idade,
curso, ano que frequenta) e Questionário EADS 21 – Escala de Ansiedade, Depressão e Estresse. 

O Questionário EADS 21 – Escala de Ansiedade, Depressão e Estresse é uma adaptação da
Depression Anxiety Stress Scales (DASS) desenvolvida por Lovibond e Lovibond (1995). A EADS-21
é um questionário de auto-avaliação, contendo 21 itens organizados em três escalas: Depressão,
Ansiedade e Estresse. Cada escala inclui vários descritores. Na escala Depressão são avaliados os
parâmetros de disforia, desânimo, desvalorização da vida, autodepreciação, falta de interesse ou
desenvolvimento,  anedonia  e  inércia.  A  Escala  da  Ansiedade  avalia  a  excitação  do  sistema
autónomo, os efeitos músculo - esqueléticos, a ansiedade situacional e as experiências subjetivas
de ansiedade. A escala de Estresse abrange a dificuldade em relaxar, a excitação nervosa, o estar
facilmente agitado/chateado, irritável/reação exagerada e a impaciência. Cada item corresponde a
uma afirmação que remete para sintomas emocionais negativos em que o sujeito identifica o seu
estado emocional  relativamente  à semana anterior,  optando pelas  seguintes respostas:  “não se
aplicou nada a mim”, “aplicou-se a mim algumas vezes”, “aplicou-se a mim muitas vezes” e “aplicou-
se a mim a maior parte das vezes” (ANTUNES et al., 2015). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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            A análise foi procedida em 217 questionários válidos. Observou-se que os escores médios
para ansiedade (4,3±4,5) é equivalente para as duas séries. A depressão é maior no primeiro ano
(5,8±4,7) do que para o ultimo ano (5,2±4,8). O mesmo ocorre com o estresse entre o primeiro ano
(7,5±4,4) e o ultimo ano (7,4± 5,1). 
          Constatou-se que a diferença não foi tão significativa entre os alunos de primeiro e ultimo ano
em relação às três doenças (Tabela 1).

Tabela  1:  Comparação  dos  escores  médios  obtidos  para  ansiedade,  depressão  e  stress  entre
acadêmicos de nível superior privado frequentando primeiro e do ultimo ano do curso. Maringá,
2017.

Variável
Primeiro ano Último ano

p*
N Média ±

Desvio
Padrão

Mínimo Máximo n Média ±
Desvio
Padrão

Mínimo Máximo

Ansiedade 83 4,3 ± 4,5 0,0 21,0
13
4

4,3 ± 4,4 0,0 18,0 0,95583

Depressã
o

83 5,8 ± 4,7 0,0 20,0
13
4

5,2 ± 4,8 0,0 21,0 0,36767

Stress 83 7,5 ± 4,4 0,0 20,0
13
4

7,4 ± 5,1 0,0 21,0 0,82605

* p não significativo pelo teste t considerando nível de significância de 5%.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

         Conclui-se que os acadêmicos do primeiro ano apresentam maiores escores para ansiedade,
depressão e estresse. Sugere-se que as instituições elaborem estratégias para minimizar o impacto
da transição para a vida acadêmica visando minimizar estes escores. Ações neste sentido podem
implicar na permanência diminuindo a evasão e permitindo maior numero de egressos deste nível de
conhecimento e capacitação. 
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