
 

 

UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIOMEDICINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE ANSIEDADE, DEPRESSÃO E ESTRESSE EM UNIVERSITÁRIOS 

DE ENSINO SUPERIOR PRIVADO COM EADS-21 

 

 

 

 

ANA CAROLINA FRANCISQUETTE GALEAZZI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2017



 

Ana Carolina Francisquette Galeazzi 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE ANSIEDADE, DEPRESSÃO E ESTRESSE EM UNIVERSITÁRIOS 

DE ENSINO SUPERIOR PRIVADO COM EADS-21 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo apresentado ao curso de graduação em 

Biomedicina da UniCesumar – Centro 

Universitário de Maringá como requisito 

parcial para a obtenção do título de bacharela 

em Biomedicina, sob a orientação da Prof. 

Mestre Janete Lane Amadei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2017 



FOLHA DE APROVAÇÃO  

ANA CAROLINA FRANCISQUETTE GALEAZZI 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE ANSIEDADE, DEPRESSÃO E ESTRESSE EM UNIVERSITÁRIOS 

DE ENSINO SUPERIOR PRIVADO COM EADS-21 

 

 

 

Artigo apresentado ao curso de graduação em Biomedicina da UniCesumar – Centro 

Universitário de Maringá como requisito parcial para a obtenção do título de bacharel(a) em 

Biomedicina, sob a orientação do Prof. Mestre Janete Lane Amadei. 

 

 

Aprovado em: ____ de _______ de _____. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

__________________________________________ 

Nome do professor – (Titulação, nome e Instituição)  

 

 

__________________________________________ 

Nome do professor - (Titulação, nome e Instituição) 

 

 

__________________________________________ 

Nome do professor - (Titulação, nome e Instituição) 

 

 



AVALIAÇÃO DE ANSIEDADE, DEPRESSÃO E ESTRESSE EM UNIVERSITÁRIOS 

DE ENSINO SUPERIOR PRIVADO COM EADS-21 

 

 

Ana Carolina Francisquette Galeazzi 

 Orientadora: Janete Lane Amadei  

 

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 último 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 último 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 último ano (5,2±4,8). O mesmo ocorre com o 

estresse entre o primeiro ano (7,5±4,4) e o último ano (7,4± 5,1). Conclui-se que os 

acadêmicos do primeiro ano apresentam maiores escores nos itens avaliados.  

 

Palavras-chave: Ansiedade, Depressão, Estresse. 

 

 

EVALUATION OF ANXIETY, DEPRESSION AND STRESS IN PRIVATE HIGHER 

EDUCATION STUDENTS WITH EADS- 21 

 

ABSTRACT 

 

Descriptive cross-sectional study developed amongst university students of private higher 

education in order to compare levels of anxiety, depression and stress among students of the 

first and the last year of their courses. It was used auto fillable instrument in two parts 

containing socio-demographic data (sex, age, course, year attended) and the EADS 21 

Questionnaire - Anxiety, Depression and Stress Scale. In total 217 students participated, 83 of 

the first year and 134 of the last year. The comparison between the mean scores among the 

participants according to the enrolled series did not present statistical significance (p <0.05) 

for anxiety, depression and stress. It was observed that the mean scores for anxiety (4.3 ± 4.5) 

are equivalent for both series. Depression is higher in the first year (5.8 ± 4.7) than in the last 

year (5.2 ± 4.8). The same occurs with stress between the first year (7.5 ± 4.4) and the last 

year (7.4 ± 5.1). It is concluded that the first year students present higher scores in the 

evaluated items. 

 

Keywords: Anxiety, Depression, Stress. 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O bem-estar é um direito de todos e está dentro da qualidade de vida de qualquer 

indivíduo. Na atualidade, vários acontecimentos influenciam o desenvolvimento de doença 

nas pessoas, desde mudanças na economia e na política, uma má notícia com um ente querido 

e até mesmo algo inesperado no dia a dia, mostrando-nos que não estamos preparados para 

lidar com os problemas cotidianos, o que pode permitir o desenvolvimento de quadros de 

ansiedade ou até depressão (ROAZZI et al, 2010).  

O ingresso no ensino superior é visto como um episódio positivo por alguns 

estudantes. Contudo, se relacionarmos à mudança de casa e as trocas rotineiras no geral, 

muitos alunos evoluem para problemas físicos e psicológicos. A saudade de casa é avaliada 

como positiva para os alunos e inerente à saída do ambiente familiar, mas 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). 

A vida universitária tem influência social abundante e exige competências 

interpessoais e acadêmicas do universitário. Dentre os desafios da vida acadêmica destacam-

se: a forma de estudar; as autoridades acadêmicas; o fazer novas amizades; se optar por residir 

em república há o convívio com pessoas diferentes com as quais tem que negociar a divisão 

de tarefas e os espaços, além de cuidar de si mesmo e dos próprios pertences; ficar longe da 

família, amigos, namorado (a); administrar renda e/ou trabalhar para se sustentar (BOLSONI-

SILVA e GUERRA, 2014).  

O aumento de experiências diminui a capacidade de resistência do organismo devido 

ao desequilíbrio entre os níveis de pressão provindos do meio e a estrutura psíquica do sujeito 

(MARQUES et al.,2016). Entre esses agravos cabe destacar a depressão, a ansiedade e o 

estresse.  

A depressão é uma das perturbações mais comuns - 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, atingindo mais pessoas do que 

qualquer outro problema de saúde, como 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 motivo de estudo por psicólogos e 
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psiquiatras no intuito de desvendá-la. 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, 

tudo isso torna-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 que o indivíduo deve corresponder às novas 

condições de natureza física, psicológica ou cultural, para reduzir o medo e as inseguranças 

em relação ao futuro. O estresse é resultante de alguma advertência associada às excessivas 

mudanças no ambiente às quais a pessoa não está preparada para reagir de forma positiva 

(MARQUES et al.,2016). 

Estas novas obrigações exigem dos jovens universitários várias atuações diferentes 

que podem agravar um problema de saúde mental já existente ou 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) entre universitários de centro superior de Ensino Privado da região noroeste do 

Paraná.  

 

 

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 acadêmicos 

ingressantes e concluintes, maiores de 18 anos, ambos os sexos, independente do curso que 

frequentam.  

Para a busca de dados utilizou-se instrumento autopreenchível em duas partes: 1. 

Dados sócios demográficos (sexo, idade, curso, ano que frequenta) elaborado pelos 

pesquisadores; 2. 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 autoavaliação, 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 
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inércia. A Escala da Ansiedade avalia a excitação do sistema autônomo, 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 relativo a 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).  

Os dados obtidos foram digitados em planilhas do programa Microsoft Excel® 2010 e 

analisados estatisticamente com o auxílio dos Softwares Statistica Single User® versão 13.2. 

Calculou-se as médias e desvio padrão dos itens da escala com as quais realizou-se avaliação 

de percentuais através de tabelas simples. Comparou-se os domínios de ansiedade, depressão 

e stress com as variáveis avaliadas usando o teste t para variáveis com duas categorias e, 

ANOVA com três ou mais categorias. O nível de significância adotado nos testes foi de 5%, 

ou seja, foram consideradas significativas as comparações cujo p<0,05.    

 

 

3 RESULTADOS 

 

Participaram do estudo 217 universitários, caracterizando-se por 89,9% entre 18 e 29 

anos, seguido de 10,1% de 30 a 49 anos; 70,0% do gênero feminino; 83,9% solteiros (as) e o 

restante casados/conviventes (11,0%); maioria, 60,4% reside com os pais ou em repúblicas 

(7,8%); 52,1% recebem ajuda dos pais; e 53,9% tem vínculo empregatício.  

A maioria dos universitários era da área de biológicas (61,8%), sendo 31,8% do 

primeiro ano e 38,2% do último ano, sendo 61,3% do período noturno e que não possuem 

bolsa de estudos (60,4%). Referem que o desempenho escolar é bom (28,1%), médio (68,2%) 

e ruim (3,7%). O uso de drogas ilícitas foi afirmado por 18,9% dos entrevistados. Sobre 

atividades extraclasse, 66,4% tem horário livre e 89,9% tem horário livre aos finais de 

semana. A maior parte dos estudantes quando faltam, 72,4%, preferem ficar em casa 

dormindo.  

A Tabela 1 apresenta os scores médios dos domínios obtidos nos 217 testes EADS-21 

aplicados. Evidenciou-se que os maiores valores obtidos foram para o estresse (7,4±4,9.) 

seguido de depressão (5,4 ± 4,8) e ansiedade (4,3± 4,5).  
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Tabela 1. Distribuição das médias, desvio padrão, valores mínimos e máximos das dimensões 

ansiedade, depressão e estresse (EADS-21) de universitários do ensino superior privado, 

2017. 

Domínios n Média ± 
Desvio 

padrão 
Mínimo Máximo 

Stress 217 7,4 ± 4,9 0,0 21,0 

Depressão 217 5,4 ± 4,8 0,0 21,0 

Ansiedade 217 4,3 ± 4,5 0,0 21,0 

 

Stress  

As médias de escores prevalentes para estresse (Tabela 2) ocorreram com 

universitários da área de ciências exatas do período noturno, com idade de 18 a 29 anos, 

mulheres, casadas e que residem com o cônjuge; não possuem vínculo empregatício, referem 

que tem horário livre durante a semana, mas no final de semana não; afirmam uso de drogas 

ilícitas e desempenho escolar ruim. Quando não comparecem às aulas ficam em casa 

dormindo ou estudando.  

Foi observado que as estudantes do sexo feminino apresentaram escore 

estatisticamente maior (p=0,00032) de stress quando comparado aos estudantes do sexo 

masculino. 

Avaliando o domínio stress ficou evidenciado a diferença entre as médias dos grupos 

no desempenho escolar (p=0,01098), o estudante que tem o nível de desempenho bom teve 

score estatisticamente maior quando comparado com o que tem desempenho ruim. 

 

Tabela 2. Distribuição das médias, desvio padrão, valores mínimos e máximos da dimensão 

estresse (EADS-21) de universitários do ensino superior privado, 2017. 

Stress 

Variável 
Categorias 

n Média Soma Mínimo Máximo 
Variânci

a 

Desvio 

Padrão 
P 

Faixa etária 

(anos) 

18 a 29  195 7,5 1462,0 0,0 21,0 22,3 4,7 
0,59111 

30 a 49  22 6,9 152,0 0,0 18,0 36,3 6,0 

Gênero 
Feminino 152 8,2 1247,0 0,0 20,0 21,6 4,6 0,00032(1

) * Masculino 65 5,6 367,0 0,0 21,0 23,9 4,9 

Estado Civil 

Casado 17 7,6 129,0 0,0 18,0 30,1 5,5 

0,80952 
Solteiro 182 7,5 1369,0 0,0 21,0 23,4 4,8 

Convivente 7 7,0 49,0 1,0 15,0 24,7 5,0 

Outro 11 6,1 67,0 0,0 14,0 20,9 4,6 

Vínculo 

empregatíci

o 

Sim 117 6,9 813,0 0,0 21,0 25,8 5,1 
0,10857 

Não 100 8,0 801,0 0,0 20,0 20,6 4,5 

Tem horário 

livre 

Não 73 7,4 538,0 0,0 20,0 28,2 5,3 
0,88371 

Sim 144 7,5 1076,0 0,0 21,0 21,4 4,6 
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Tempo livre 

nos finais 

de semana 

Sim 195 7,3 1432,0 0,0 21,0 22,5 4,7 
0,39597 

Não 22 8,3 182,0 1,0 20,0 33,4 5,8 

Uso de 

droga ilícita 

Não 176 7,2 1267,0 0,0 20,0 23,6 4,9 
0,13336 

Sim 41 8,5 347,0 0,0 21,0 22,7 4,8 

Mora com  

Cônjuge e 

filhos 
6 8,0 48,0 1,0 14,0 17,6 4,2 

0,90730 

República/ 

Pensionato 
38 7,2 272,0 0,0 18,0 22,4 4,7 

Pais 131 7,4 971,0 0,0 20,0 23,7 4,9 

Sozinho (a) 37 7,5 276,0 0,0 21,0 24,9 5,0 

Cônjuge 5 9,4 47,0 2,0 18,0 42,8 6,5 

Área do 

curso 

Biológicas 134 7,1 953,0 0,0 18,0 18,5 4,3 

0,39651 Humanas 56 7,8 435,0 0,0 20,0 28,5 5,3 

Exatas 27 8,4 226,0 0,0 21,0 39,2 6,3 

Período 

Noturno 133 7,8 1043,0 0,0 21,0 25,0 5,0 

0,24896 Matutino 65 6,6 430,0 0,0 17,0 20,3 4,5 

Integral 19 7,4 141,0 1,0 18,0 23,6 4,9 

Desempenh

o escolar 

Médio 148 7,9 1176,0 0,0 21,0 24,9 5,0 
0,01098(2

) * 
Bom  61 5,9 362,0 0,0 18,0 18,4 4,3 

Ruim 8 9,5 76,0 4,0 18,0 16,3 4,0 

O que faz 

quando falta 

na aula 

Ficar em 

casa 

dormindo 

157 7,6 1188,0 0,0 21,0 24,2 4,9 

0,46867 Prefiro sair 22 6,2 137,0 0,0 18,0 21,4 4,6 

Ficar em 

casa 

estudando 

38 7,6 289,0 0,0 18,0 22,5 4,7 

(1) p significativo pelo teste t considerando nível de significância de 5%. 

(2) p significativo pela ANOVA considerando nível de significância de 5%. 

 

Depressão 

A análise das médias dos escores para depressão (Tabela 3) caracterizou que os 

universitários com este quadro pertencem à área de humanas que estudam no período noturno; 

tem de 18 a 29 anos, são mulheres, moram sozinhas e tem relacionamento definido como 

“outro”; não possuem vínculo empregatício; declaram uso de drogas ilícitas. Referem que tem 

desempenho escolar ruim e que tem horário livre durante a semana, mas no final de semana 

não e que quando não comparecem às aulas ficam em casa dormindo.   

Ficou evidenciado que o estudante que usa drogas ilícitas tem média do domínio 

depressão estatisticamente maior (p=0,04270) quando comparado aos que não usam. 

Ainda sobre o domínio depressão, ficou evidenciado a diferença entre as médias dos 

grupos no desempenho escolar (p=0,00440), o universitário que tem o nível de desempenho 

bom teve score estatisticamente menor quando comparado aquele com desempenho ruim. 
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Tabela 3. Distribuição das médias, desvio padrão, valores mínimos e máximos da dimensão 

depressão (EADS-21) de universitários do ensino superior privado, 2017. 

Depressão 

Variável 

Categorias 

n 
Médi

a 
Soma 

Mínim

o 

Máxim

o 

Variânci

a 

Desvio 

Padrã

o 

p 

Faixa etária 

(Anos) 

30 a 49  22 4,8 106,0 0,0 14,0 26,1 5,1 

0,53060 
18 a 29  

19

5 
5,5 

1071,

0 
0,0 21,0 22,4 4,7 

Gênero 
Feminino 

15

2 
5,8 885,0 0,0 21,0 21,3 4,6 

0,05949 

Masculino 65 4,5 292,0 0,0 21,0 25,2 5,0 

Estado Civil 

Casado 17 4,1 70,0 0,0 14,0 21,6 4,6 

0,16686 
Solteiro 

18

2 
5,6 

1016,

0 
0,0 21,0 22,5 4,7 

Convivente 7 2,4 17,0 0,0 9,0 9,6 3,1 

Outro 11 6,7 74,0 0,0 17,0 30,8 5,6 

Vínculo 

empregatíci

o  

Sim 
11

7 
5,2 611,0 0,0 21,0 24,8 5,0 

0,50122 

Não 
10

0 
5,7 566,0 0,0 20,0 20,3 4,5 

Tem horário 

livre 

Não 73 5,3 385,0 0,0 21,0 24,8 5,0 

0,74214 
Sim 

14

4 
5,5 792,0 0,0 21,0 21,8 4,7 

Tempo livre 

nos finais de 

semana 

Sim 
19

5 
5,3 

1029,

0 
0,0 21,0 21,9 4,7 

0,17656 

Não 22 6,7 148,0 0,0 21,0 29,4 5,4 

Uso de 

droga ilícita 

Não 
17

6 
5,1 899,0 0,0 21,0 22,1 4,7 0,04270(1

) * 
Sim 41 6,8 278,0 0,0 21,0 23,5 4,8 

Período de 

aula 

Noturno 
13

3 
5,6 749,0 0,0 21,0 24,1 4,9 

0,72353 
Matutino 65 5,1 331,0 0,0 16,0 18,8 4,3 

Integral 19 5,1 97,0 0,0 19,0 28,3 5,3 

Reside com  

Cônjuge e filhos 6 5,7 34,0 0,0 14,0 25,9 5,1 

0,60233 

República/pensionat

o 
38 4,3 163,0 0,0 17,0 21,8 4,7 

Pais 
13

1 
5,6 739,0 0,0 21,0 21,0 4,6 

Sozinho (a) 37 5,8 216,0 0,0 21,0 29,2 5,4 

Cônjuge 5 5,0 25,0 0,0 14,0 30,0 5,5 

Área do 

curso 

Biológicas 
13

4 
5,4 730,0 0,0 21,0 22,5 4,7 

0,91480 
Humanas 56 5,5 310,0 0,0 19,0 24,1 4,9 

Exatas 27 5,1 137,0 0,0 21,0 22,1 4,7 

Desempenh

o escolar 

Médio 
14

8 
5,9 876,0 0,0 21,0 24,3 4,9 

0,00440(2

) * Bom  61 3,9 236,0 0,0 21,0 15,9 4,0 

Ruim 8 8,1 65,0 2,0 14,0 19,8 4,5 

O que faz 

quando falta 

na aula  

Em casa dormindo 
15

7 
5,9 921,0 0,0 21,0 23,3 4,8 

0,07543 
Prefiro sair 22 4,7 103,0 0,0 20,0 26,1 5,1 

Em casa estudando 38 4,0 153,0 0,0 14,0 16,5 4,1 
(1) p significativo pelo teste t considerando nível de significância de 5%. 

(2) p significativo pela ANOVA considerando nível de significância de 5%. 
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Ansiedade 

A análise das médias dos escores para ansiedade (Tabela 4) caracterizou que os 

universitários com este quadro pertencem à área de ciências exatas que estudam no período 

noturno ou no integral; tem de 18 a 29 anos, são mulheres, casadas, moram com o cônjuge e 

filhos; não possuem vínculo empregatício; admitem uso de drogas ilícitas. Afirmam ter um 

desempenho escolar ruim e não possuir horário livre durante a semana e nos finais de semana 

e que quando não comparecem às aulas ficam em casa dormindo.   

A avaliação do domínio ansiedade, evidenciou diferença entre as médias dos grupos 

no desempenho escolar (p=0,00273), o estudante que tem o nível de desempenho bom teve 

escore estatisticamente menor quando comparado com o que tem desempenho médio e ruim. 

 

Tabela 4. Distribuição das médias, desvio padrão, valores mínimos e máximos da dimensão 

ansiedade (EADS-21) de universitários do ensino superior privado, 2017. 

Ansiedade 

Variável 
Categorias 

n Média Soma Mínimo Máximo Variância 
Desvio 

Padrão 
p* 

Faixa etária 

(anos)  

18 a 29  195 4,4 865,0 0,0 21,0 20,2 4,5 
0,26596 

30 a 49  22 3,3 73,0 0,0 14,0 16,5 4,1 

Gênero 
Feminino 152 4,7 708,0 0,0 21,0 21,2 4,6 

0,09027 
Masculino 65 3,5 230,0 0,0 18,0 16,2 4,0 

Estado Civil 

Casado 17 4,2 72,0 0,0 10,0 13,8 3,7 

0,99353 
Solteiro 182 4,4 793,0 0,0 21,0 20,8 4,6 

Convivente 7 4,1 29,0 0,0 17,0 36,5 6,0 

Outro 11 4,0 44,0 0,0 9,0 9,2 3,0 

Reside com  

Cônjuge e filhos 6 4,8 29,0 0,0 10,0 14,6 3,8 

0,94578 

República/pensionato 38 4,0 153,0 0,0 18,0 21,2 4,6 

Pais 131 4,5 590,0 0,0 21,0 21,1 4,6 

Sozinho (a) 37 3,9 146,0 0,0 18,0 17,1 4,1 

Cônjuge 5 4,0 20,0 0,0 8,0 14,5 3,8 

Vínculo 

empregatício 

Sim 117 4,2 491,0 0,0 18,0 18,7 4,3 

0,65354 Não 100 4,5 447,0 0,0 21,0 21,4 4,6 

Sim 113 4,3 485,0 0,0 21,0 18,6 4,3 

Tem horário 

livre 

Não 73 4,7 341,0 0,0 17,0 20,5 4,5 
0,41336 

Sim 144 4,1 597,0 0,0 21,0 19,6 4,4 

Tempo livre 

nos finais de 

semana 

Sim 195 4,2 828,0 0,0 21,0 19,4 4,4 
0,45344 

Não 22 5,0 110,0 0,0 21,0 24,4 4,9 

Uso de 

droga ilícita 

Não 176 4,2 731,0 0,0 21,0 18,9 4,3 
0,24773 

Sim 41 5,0 207,0 0,0 18,0 24,2 4,9 

Área do 

curso 

Biológicas 134 4,0 534,0 0,0 21,0 14,7 3,8 

0,31542 Humanas 56 4,7 262,0 0,0 21,0 28,5 5,3 

Exatas 27 5,3 142,0 0,0 18,0 27,9 5,3 

Período 

Noturno 133 4,5 601,0 0,0 21,0 21,8 4,7 

0,61095 Matutino 65 3,9 251,0 0,0 17,0 15,0 3,9 

Integral 19 4,5 86,0 0,0 18,0 24,4 4,9 

Desempenho Médio 148 4,9 720,0 0,0 21,0 22,8 4,8 0,00273(2) * 
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escolar Bom  61 2,7 167,0 0,0 16,0 10,9 3,3 

Ruim 8 6,4 51,0 3,0 10,0 9,1 3,0 

O que faz 

quando falta 

na aula  

Em casa dormindo 157 4,4 690,0 0,0 21,0 20,8 4,6 

0,92156 Prefere sair 22 4,2 93,0 0,0 21,0 21,9 4,7 

Em casa estudando 38 4,1 155,0 0,0 14,0 15,8 4,0 
(1) p significativo pelo teste t considerando nível de significância de 5%. 

(2) p significativo pela ANOVA considerando nível de significância de 5%. 

 

Comparação entre ingressantes e concluintes 

 

Em relação à análise dos domínios Ansiedade, Depressão e Stress não ficou 

evidenciado diferenças entre as médias dos escores obtidos com universitários do primeiro 

ano e do último ano como se pode verificar na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Distribuição das dimensões avaliadas segundo os estudantes do primeiro e do 

último ano.  

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 21,0 134 4,3 ± 4,4 0,0 18,0 0,95583 

Depressão 83 5,8 ± 4,7 0,0 20,0 134 5,2 ± 4,8 0,0 21,0 0,36767 

Stress 83 7,5 ± 4,4 0,0 20,0 134 7,4 ± 5,1 0,0 21,0 0,82605 

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

 

 

4 DISCUSSÃO 

 

Observou-se que a maioria dos alunos ou quase todos são estressados. Esses resultados 

podem estar relacionados não apenas ao andamento acadêmico, mas ao momento da vida do 

indivíduo (VIZZOTTO et al, 2017). Destaca-se como uma forma de ajuda a necessidade de 

auxílio aos docentes e discentes, para que eles possam aprender a governar tais estressores e 

com isso, começar a carreira profissional com menos desgaste (BUBLITZ et al, 2016). Nota-

se também que o estresse afeta o desempenho escolar quando o aluno não se adapta e 

recupera ao agente estressor (TORQUATO, J., et al.,2015). As mulheres apresentaram escore 

estatisticamente maior (p=0,00032) de stress quando comparado aos estudantes do sexo 

masculino. 

Estudos mostram uma maior incidência de estresse no sexo feminino. Dentre uma 

amostra de 178 estudantes de medicina, as mulheres apresentaram uma média mais alta, sendo 
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susceptíveis a maior estresse que os homens (TORQUATO, J., et al, 2015; FURTADO et al, 

2003).  Segundo Araújo et al., (2016), além de danificar a saúde física, o estresse exagerado e 

contínuo afeta a qualidade de vida dos indivíduos e por isso pensar em estratégias de redução 

são de grande eficácia. 

Com relação a ansiedade e aos dados encontrados na presente pesquisa, o estudante 

que tem o nível de desempenho bom na universidade teve escore estatisticamente menor 

quando comparado com o que tem desempenho médio e ruim. De acordo com Silva, Durval 

(2017) a ansiedade tende a produzir distorções perceptivas e conflitos, e isso interfere no 

aprendizado, danificando a capacidade e baixando a concentração. Segundo o Instituto de 

Psiquiatria do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 

cerca de 12% da população no Brasil é ansiosa. 

Ficou evidente que o estudante que usa drogas ilícitas tem média do domínio 

depressão estatisticamente maior (p=0,04270) quando comparado aos que não usam. 

Conforme o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais a depressão é 

caracterizada por humor depressivo, perda ou diminuição de interesse das atividades 

cotidianas e cansaço. Existem vários fatores desencadeantes da depressão, tanto a exposição a 

agentes químicos quanto problemas emocionais decorrentes de aspectos da realidade (SILVA, 

2017), o que pode explicar a evidência de quem usa drogas ilícitas terem domínio na 

depressão. Nesta questão, as relações entre vulnerabilidade e saúde mental são importantes. 

Assim, trabalhar com probabilidades que permitam uma aproximação com o acontecimento 

do sofrimento mental sem aprisioná-lo, permite maior facilidade na compreensão do estado 

patológico direcionando as propostas de intervenção (PEGOLO DA GAMA et al, 2014).  

A comparação das médias dos escores dos domínios Ansiedade, Depressão e Stress, 

entre universitários do primeiro ano e concluintes não apresentou diferença. Porém, os 

acadêmicos do primeiro ano apresentam maiores escores nos itens avaliados. Estudos 

apontam que o lugar em que se convive, com família ou responsáveis, é um importante 

modulador da condição de estresse nos indivíduos. Jovens que referem ter relacionamento 

ruim com pai, mãe e ambiente em que vive apresentam maior prevalência dessas patologias 

mentais (SCHERMANN, L. B et al, 2014). Assim como quem muda de local de residência 

para estudar, o que exige sua adaptação, além das mudanças pessoais e físicas. A saudade de 

casa é considerada boa e normal pela saída do local familiar, no entanto quando atingem graus 

elevados podem ocasionar problemas e os pensamentos recorrentes com a casa e objetos 

pessoais são associados a elevados níveis de solidão, depressão e problemas de ordem física 
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(GONÇALVES, 2010), o que reforça os dados obtidos na pesquisa no qual o primeiro ano 

apresenta maiores escores.  

 Os universitários do último ano já estão vivenciando há alguns anos a rotina da vida 

acadêmica, da faculdade em si, o que permite uma melhor adaptação frente às necessidades. 

Com isso reduz se os níveis de ansiedade, depressão e estresse, mesmo tendo coincidência dos 

desafios diários e das tarefas exigidas nesta fase escolar, os mesmo já estão mais adaptados. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que  a população com maiores médias está de acordo com a idade esperada 

por ser a realidade desta fase escolar. 

Constata-se a prevalência de mulheres da área de exatas ou biológicas que estudam no 

período noturno; casadas que residem com cônjuge e filhos ou com relacionamento, mas 

vivem sozinhas; sem vínculo empregatício; todas com afirmativa para uso de drogas ilícitas. 

Definem o desempenho escolar como ruim e, quando faltam às aulas ficam em casa dormindo 

ou estudando.  

A comparação entre ingressantes e concluintes não evidenciou diferença entre as 

médias dos scores para as patologias analisadas. Todavia acadêmicos do primeiro ano 

apresentam maiores escores nos itens avaliados.  

A importância de estudos desta natureza é reconhecida, por isso sugere-se que as 

instituições elaborem estratégias para minimizar o impacto da transição para a vida acadêmica 

visando reduzir estes escores. Ações neste sentido podem implicar no aumento da  

permanência universitária nos estabelecimentos de ensino e diminuir assim a evasão, com isso 

permitindo um número maior de egressos neste nível de conhecimento e capacitação.  
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