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RESUMO 

Depressão é um transtorno psiquiátrico, atingindo gravemente jovens e adultos. No que se 

refere ao público jovem, os universitários são os mais atingidos, uma vez que estão passando 

por uma transição caracterizada por mudanças como responsabilidades e fatores estressantes, 

sendo a universidade um fator de risco para desenvolvimento da doença. A pesquisa teve 

como objetivo avaliar o uso de antidepressivos e mudanças de estilo de vida que colaborariam 

com o tratamento farmacológico entre os acadêmicos de uma instituição privada de Maringá-

Pr. Foi aplicado um questionário online no qual 119 alunos responderam que utilizam 

antidepressivos ou já fizeram uso dos mesmos. Os resultados demonstraram que o maior 

consumo de antidepressivos está na faixa etária entre 18 a 22 anos (62,2%), muitos 

responderam que a entrada na universidade foi um fator desencadeante para o uso (54,6%). 

Os antidepressivos mais utilizados foram os Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina 

(66,5%), seguidos dos Antidepressivos Tricíclicos (8,5%). As principais finalidades para o   

uso da medicação foram ansiedade (76,5%), angústia (51,3%) e desânimo excessivo (50,4%). 

Quando questionados se a indicação do antidepressivo foi por orientação médica 82,4% 

responderam que sim. Os principais efeitos colaterais relatados foram dores de cabeça 

(37,8%) e redução do interesse sexual (37,8%). Entre os 119, (60,5%) não se alimentam 

adequadamente, (57,1%) não aderiram à prática de exercícios físicos, (68,9%) ingerem bebida 

alcoólica juntamente com o antidepressivo, assim como (60,5%) não fazem nenhum tipo de 

tratamento alternativo ou psicoterapias. Portanto, programas voltados para o tratamento da 

saúde mental precisam ser estruturados para que haja uma abordagem multiprofissional de 

pacientes com quadros de depressão para que o tratamento seja eficaz. 

 

Palavras-chave: Depressão, Universitários, Farmacoterapia, Psicoterapia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVALUATION OF ANTIDEPRESSANT USE IN ACADEMICS AT A UNIVERSITY 

IN NORTHWESTERN OF PARANÁ 

  

 

 

ABSTRACT 

Depression is a psychiatric disorder, severely affecting young adults, such as academics who 

are undergoing a transition characterized by changes as responsibilities and stressors turning 

the university a risk factor for the development of the disease. The research aimed to evaluate 

the use of antidepressants and lifestyle changes that would collaborate with pharmacological 

treatment among academics at a private institution in Maringá-Pr. An online questionnaire 

was applied that 119 students responded if they use antidepressants or have already used 

them. The results showed the highest consumption of antidepressants is in the age group 

between 18 and 22 years old (62.2%), and many students responded the entering university 

was a cause for use (54.6%). The most widely used Antidepressants were Selective Serotonin 

Reuptake Inhibitors (66.5%). Followed by Tricyclic Antidepressants (8.5%). The main 

purposes of using the medication were anxiety (76.5%), anguish (51.3%), and excessive 

discouragement (50.4%). When asked if the indication for antidepressants was due to medical 

advice, 82.4% answered yes. The main side effects reported were headaches (37.8%) and 

reduced sexual interest (37.8%). Among the 119, (60.5%) do not eat properly, (57.1%) did not 

adhere to physical exercise, (68.9%) drink alcohol together with antidepressants, as well 

(60.5%) do not do any alternative treatment or psychotherapies. Therefore, programs aimed at 

treating mental health need to be structured so that there is a multidisciplinary approach to 

patients with depression for treatment to be effective. 

 

Keywords: Depression, College students, Pharmacological, Psychological counseling.
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11  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO    

 

O Brasil é considerado o país com o maior número de pessoas ansiosas e estressadas da 

América Latina (GRACIOLI, 2018). Os principais fatores associados ao desenvolvimento da 

depressão são fatores psicológicos, sociais e genéticos. Ocorre uma certa dificuldade para um 

bom diagnóstico da depressão devido a semelhança entre mudanças normais nessa fase, como 

ansiedade, irritabilidade e os problemas realmente relacionados a depressão (PANDINI, 2019). 

A transição para a vida adulta é uma fase delicada caracterizada por várias mudanças. 

Nessa fase, começam surgir as responsabilidades, em muitos casos os pais trabalham muito 

sem ter tempo de dar atenção necessária para seus filhos, fazendo com que eles busquem 

atenção, muitas vezes, no excesso do uso da tecnologia, festas, bebidas e drogas. Vários 

estudos com levantamentos de dados demonstram um aumento dos casos de depressão na 

população jovem (LIMA NETO et al., 2018; SAKAE, PADÃO, JORNADA., 2010; 

MARINHO et al., 2017).  

A vida universitária é um ambiente de muitas mudanças na vida dos estudantes, uma 

vez que, por estarem se preparando para uma vida profissional, surgem muitas exigências e 

responsabilidades no ambiente acadêmico. Tal fato pode funcionar como gatilho para o 

desenvolvimento de quadros de ansiedade e depressão. Estima-se que 15% a 25% dos 

estudantes universitários, brasileiros, apresentem algum transtorno psíquico. (SAKAE, 

PADÃO, JORNADA, 2010; RESENDE et al.; 2019).  

De acordo com Sousa e Batista (2018), devido às incontáveis responsabilidades que lhes 

são atribuídas, uma grande parcela dos universitários passa a se preocupar de forma exagerada 

e começam a pensar que não serão capazes de corresponder a toda essa demanda de estudos e 

trabalho, promovendo um desgaste emocional na vida desse estudante colaborando para que 

haja a ocorrência de distúrbios depressivos e de ansiedade, sendo que alguns deles já entram na 

vida acadêmica com depressão ou fazendo o uso de antidepressivos. 

As pesquisas realizadas por Marinho, Nascimento e Nicoletti (2019) entre os anos de 

2013 até 2019, mostraram um notável uso indiscriminado e um crescimento no uso de 

antidepressivos. Estudos de Filho, Sperandio, Ferreira (2018), mostram que os antidepressivos 

e os psicoestimulantes são fármacos com o potencial de aumentar o estado de alerta e diminuir 
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os sinais e sintomas da depressão, por meio de diversos mecanismos nos quais melhoram o 

humor e mantém a plenitude do Sistema Nervoso Central. 

Os antidepressivos utilizados para o tratamento de quadros depressivos são de 

diferentes classes, selecionados a partir do diagnóstico de depressão leve à grave ou 

acompanhada de outros sintomas. O cuidado com o diagnóstico é importante para não haver 

interação com outros fármacos e não ter aparecimento de outros sintomas devido ao uso do 

medicamento (CRISTÓVÃO, 2016). 

 As classes de medicamentos mais utilizadas entre os acadêmicos são os 

antidepressivos Inibidores Seletivos de Recaptação de Serotonina e os antidepressivos da 

classe dos Tricíclicos. (PEREIRA; MICELI, 2018). 

Os Antidepressivos Tricíclicos (ADT) impedem a recaptação de noradrenalina e 

serotonina nos neurônios pré-sinápticos, através dos transportadores, aumentando a 

disponibilidade desses neurotransmissores na fenda sináptica. Podem também, antagonizar os 

receptores muscarínicos/colinérgicos (ACH), histamínicos (H1) e adrenérgicos (alfa1).  

Os Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina (ISRS) impedem que a Serotonina 

seja recaptada pelos seus transportadores para o neurônio pré-sináptico, tendo um aumento de 

serotonina na fenda sináptica para que ela desenvolva sua função de sinalização. São 

medicamentos seletivos, sendo mais seguros por possuir baixa toxidade, além de mínimos 

efeitos anticolinérgicos, alfa 1-adrenérgicos e histaminérgicos, devido à baixa afinidade por 

essses receptores (MORENO, MORENO, SOARES, 1999).  

No início do tratamento com os ISRS os sintomas pioram o quadro depressivo do 

paciente, porque aumenta a disponibilidade de Serotonina e bloqueia o receptor 5HT1 que está 

localizado no Núcleo Dorsal da Rafe (NDR), sendo assim, diminui o disparo do neurônio e 

consequentemente a liberação de Serotonina, por isso, no inicio do tratamento, os efeitos são 

nocivos para o paciente, mas com o passar do tempo, algumas semanas, os receptores 5HT1 se 

dessensibilizam, e com isso aumenta a liberação de Serotonina tendo, então, o efeito 

terapêutico. Por esse motivo muitos pacientes acabam interrompendo o tratamento sem 

orientação médica por não terem os efeitos antidepressivos logo no início do tratamento 

(COSTA, 2018). 

Além da utilização de medicamentos antidepressivos é importante outros métodos para 

auxiliar o tratamento. Um terço dos pacientes respondem a farmacoterapia e metade não 

apresenta  melhora nos sintomas após um tratamento longo, sendo necessário outro método 

além da utilização de medicamentos (OLIVEIRA et al., 2019). Um exemplo seria a acupuntura, 

Kurebayashi (2019) diz que a auriculoterapia tem sido utilizada para condições de desequilíbrio 
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emocional com resultados positivos em estudos sobre estresse e ansiedade. Há evidências de 

que a estimulação de pontos auriculares pode ativar pequenas fibras nervosas mielinizadas que 

enviam impulsos para a coluna espinal, cérebro, pituitária e hipotálamo, causando liberação de 

endorfinas no sangue. A psicoterapia juntamente como o uso de antidepressivos em casos mais 

graves, apoio e acompanhamento familiar tem demonstrado bons resultados no tratamento de 

paciente jovens diagnosticados com depressão (SILVA et al., 2017).  

Para Cardoso (2011), modificar comportamentos e pensamentos parece ser importante 

quando se pretende tratar a depressão. As terapias “da aceitação e compromisso” e “ativação 

comportamental” apresentaram resultados significativos na prevenção do reaparecimento dos 

sintomas em longo prazo. Cruz e Silva (2019) dizem que, estratégias ligadas à promoção de 

hábitos saudáveis de vida, prática de atividade física, qualidade do sono, terapia comunitária 

relacionadas ao desenvolvimento de competências, como artes e atividades sociais, têm 

demonstrado ser importantes e necessárias ao bom andamento da experiência estudantil.                     

Segundo a oficina da psicologia (2013) a maioria dos pacientes acaba não se 

preocupando com a realização de atividades físicas, boa alimentação e psicoterapias, e isso se 

torna algo ruim porque os efeitos de tais atividades são benéficos na saúde em geral como 

melhora do estado psicológico, pode reduzir a ansiedade, melhora a autoestima e 

autoconfiança, melhora a cognição e diminui o stress. 

Dessa forma, se torna importante avaliar o uso de antidepressivos e de outras terapias 

alternativas para o tratamento da depressão entre os estudantes universitários de diferentes 

áreas do conhecimento, uma vez que os resultados obtidos poderão servir de alerta para que 

haja a elaboração de mais campanhas de conscientização dos órgãos competentes sobre os 

benefícios ou não de terapias alternativas associadas ao uso de antidepressivos, como também 

demonstrar os prejuízos que o mau uso dessas substâncias pode trazer para essa população 

jovem. 

 

 

22  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

 

Trata-se de um estudo de corte transversal com alunos de uma universidade privada de 

Maringá, localizada no noroeste do estado do Paraná, Brasil, no período de junho a setembro 

de 2020. 

Após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) sob o parecer de n° 

32862920.7.0000.5539 (Anexo 3), foram abordados estudantes dos cursos nas áreas da saúde, 
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humanas e de exatas de todos os anos da graduação, tanto do período diurno quanto noturno. 

Foram precedidos alguns critérios como fazer uso de antidepressivos, idade a partir dos 18 

anos, participação de ambos os sexos, ser aluno do curso presencial e concordar em participar 

da pesquisa (Apêndice A). Os alunos foram recrutados por meio de convites em links que 

foram direcionados à página do questionário, compartilhado pelo orientador e pelos 

acadêmicos. O questionário estruturado foi adaptado de acordo com o trabalho de Istilli et al. 

(2010), que avalia o uso e conhecimento de antidepressivos entre acadêmicos e de outros 

métodos que podem ser utilizados para a melhora do quadro de depressão.  

 Os dados coletados foram tabulados e organizados com o auxílio do software 

Microsoft Office 2007: Excel. Para o cálculo dos valores médios, percentuais e elaboração de 

gráficos o Excel 2007 também foi utilizado. 

 

 

33  RREESSUULLTTAADDOOSS  EE  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  

 

Participaram da pesquisa 119 acadêmicos que fazem uso de antidepressivos de 

diversos cursos das áreas de saúde, humanas e exatas, sendo 65,5% dos alunos do sexo 

feminino e 34,5% do sexo masculino. Mulheres têm maiores chances de ter depressão por 

causa da maior alteração hormonal juntamente com fatores estressantes como a sobrecarga de 

trabalho, associada ao estudo, tarefas domésticas, cuidar dos filhos e ainda lidar com a 

desvalorização no mercado de trabalho (SANTOS, 2019).  

  O maior consumo de antidepressivos foi verificado na faixa etária entre 18 a 22 anos 

62,2%, seguido da faixa etária entre 23 a 27 anos 25,2% e o menor consumo verificado em 

universitários com 28 ou mais anos 12,6%. Segundo a Organização Mundial da Saúde (2018), 

a depressão é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. 
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Fonte: próprio autor 

Figura 1 – Distribuição do consumo de antidepressivos por idade em estudantes de 

uma Universidade do noroeste do Paraná de acordo com a faixa etária. 

 

   Com relação ao estado civil dos entrevistados, 87,4% são solteiros, 11,8% casados e 

0,8% divorciados, desses universitários 59,7% trabalham e 40,3% não trabalham. Muitos 

estudantes têm dupla ou tripla jornada entre trabalho, casa e estudo, todo esse processo de 

adaptação e de escolhas em que os jovens são submetidos durante sua formação acadêmica 

afeta diretamente seu desempenho, sua saúde física e psicológica, que é evidenciada pela 

dificuldade no convívio social, complicações no processo de aprendizagem, dependências 

químicas e até mesmo depressão (BORINE, WANDERLEY, BASSITT, 2015). 

Ao perguntar sobre a satisfação com o curso que estão realizando, 49,6% dos 

universitários avaliaram como excelente, 28,6% avaliaram como bom, 16% avaliaram como 

razoável, 3,4% avaliaram como ruim e 2,5% avaliaram como péssimo, ou seja, a maioria dos 

universitários avaliados estão satisfeitos como o andamento do curso de graduação escolhido. 

Esses dados são fatores importantes, uma vez que, a insatisfação com o curso estudado pode 

ser um gatilho para que aconteça o quadro de depressão em alguns estudantes.  

Muitos responderam que a entrada na universidade foi um fator desencadeante para o 

uso do antidepressivo 54,6%  e  45,4% responderam que a entrada na universidade não foi 

fator para o início do uso desses medicamentos. Quando comparado com o estudo de Rocha et 

al. (2020) o relato do uso de medicamentos também foi mais frequente entre os alunos dos 

dois primeiros anos (50%) quando comparados aos dos dois últimos anos do curso (23,8%). 

Sendo assim, fica evidente que a entrada a universidade é sim um fator de risco para 
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desenvolvimento da depressão. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as 

dificuldades da vida acadêmica tornam os estudantes universitários um grupo vulnerável ao 

transtorno depressivo, isso é um indício que o ambiente acadêmico é um forte fator de risco 

para o desenvolvimento da depressão (COSTA, MOREIRA, 2016). 

            Os antidepressivos mais utilizados por esses acadêmicos foram Sertralina (Inibidor 

Seletivo da Recaptação de Serotonina) 29,9%,  Citalopram (Inibidor Seletivo da Recaptação 

de Serotonina) 13,4%, Fluoxetina (Inibidor Seletivo da Recaptação de Serotonina) 14,6%, 

Amitriptilina (Antidepressivos Tricíclicos) 8,5%, Paroxetina (Inibidor Seletivo da Recaptação 

de Serotonina) 8,6% e 25% utilizam outros fármacos.  Quando perguntado sobre há quanto 

tempo utilizam o medicamento 24,4% a alguns meses, 16% a 1 ano, 8,4% a 2 anos, 34,5% a 

mais de 2 anos e 16,7% não sabem. Sobre um estudo realizado por Damasceno et al. (2019) 

podemos comparar os resultados, sendo que se observou Fluoxetina e a Sertralina como os 

mais utilizados 20,9%, que é eficaz em transtornos depressivos menores e a segunda em 

transtornos depressivos maiores. Em seguida a Paroxetina 9,3%, Citalopram 4,7% e 

Amitriptilina 4,7%. Podendo-se observar que os mais utilizados são Sertralina e Fluoxetina, 

seguido de Citalopram, Paroxetina e Amitriptilina. 

 

Fonte: próprio autor 

Figura 2 – Principais fármacos antidepressivos utilizados por estudantes de uma 

Universidade do noroeste do Paraná. 
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 As principais finalidades para o uso da medicação foram 76,5% ansiedade, 51,3% 

angústia, 50,4%, desânimo excessivo, 48,7% bem estar emocional, 47,1% tratamentos 

psicológicos, 41,2% alterações de humor, 8,4% para melhorar o desempenho acadêmico e 

12,9% para outras finalidades. Quando questionados se a indicação do antidepressivo foi por 

orientação médica 82,4% responderam que sim, 16% iniciaram o uso por conta própria e 

1,6% tiveram a indicação de farmacêuticos. 

Quando a questão da dependência da utilização do antidepressivo foi abordada 50,4% 

dos universitários se consideram dependentes e 49,6% não se consideram dependentes, de 

acordo com Lima Neto et al. (2018) pesquisas demonstram quadros de dependência química 

após uso contínuo, levando a uma síndrome de abstinência quando o tratamento é suspenso, o 

que por vezes é confundido como reincidência ao estado depressivo. 

 Com relação ao bem estar após o uso dos antidepressivos 48,7% respondeu que se 

sentem bem, 39,5% respondeu que houve uma melhora parcial e 11,8% disseram que o 

medicamento não funciona. Segundo Oliveira et al (2019) um terço dos pacientes respondem 

a farmacoterapia, enquanto a metade dos pacientes não apresenta a diminuição dos sintomas, 

esse fato mostra que o tratamento vai além da utilização dos fármacos antidepressivos, ou 

seja, a atividade física, alimentação e terapias comportamentais podem ser ferramentas no 

tratamento da depressão. 

No presente estudo foi demonstrado que 57,1% dos universitários não praticam 

atividade física, enquanto 42,9% fazem algum tipo de exercício físico. Como sabemos a 

prática de atividade física traz benefícios e bem-estar ao indivíduo contribuindo para que haja 

uma melhora no tratamento da depressão, isso ocorre devido à produção de serotonina e 

norepinefrina, hormônios que estão ligados ao bem-estar, além de afastar pensamentos ruins, 

facilitar a interação social e a convivência, ou seja, a prática de atividade física é um poderoso 

aliado para o tratamento de quadros depressivos (ANIBAL, ROMANO, 2017; OLIVEIRA et 

al., 2016). 

Sobre hábitos alimentares melhores, Barros et al. (2017) relatam que há uma 

associação entre depressão e má alimentação, todos os indicadores de alimentação não 

saudável avaliados neste estudo foram mais prevalentes nos indivíduos com depressão, 39,5% 

responderam que tem hábitos melhores, 31,1%  as vezes se alimentam melhor e 29,4% não se 

alimentam melhor. 

Quando perguntados sobre a participação em psicoterapias e outras terapias 

alternativas 39,5% responderam que participam e 60,5% não participam (Figura 3), dos 

universitários que participam de terapias associadas ao uso de antidepressivos 37,8% se 
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sentem melhores com tal associação e somente 1,7% responderam que não se sentem 

melhores com a associação da terapia com o uso do antidepressivo. De acordo com Rodrigues 

e Flister (2020) as intervenções farmacológicas e não farmacológicas, somam positivamente 

em todos os quesitos na melhora condicional de estilo de vida, hábitos diários e adesão à 

terapia medicamentosa. 

 

Fonte: próprio autor 

Figura 3 – Percentual de acadêmicos de uma Universidade do noroeste do Paraná que 

praticam algum tipo de terapia alternativa ou psicoterapias associadas ao uso de 

antidepressivos. 

 A observação do aparecimento de efeitos colaterais foi relatada por 66,4 dos 

pacientes, sendo que 33,6% não sentem efeitos colaterais. Os principais efeitos colaterais 

relatados foram dor de cabeça 37,8%, redução do interesse sexual 37,8%, náuseas 33,6%, 

alteração de humor 32,8%, ansiedade 32,8%, insônia 28,6%, tontura 26,9%, ganho de peso 

17,6%, vômitos 12,6%, outros 12%. Existem várias queixas resultantes e esperadas do uso de 

antidepressivos como o ISRS, por exemplo, que se destaca o ganho de peso, angústia, queda 

da libido, confusão mental, tonturas, taquicardia e agitação motora (SOUZA, 2017). 
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Fonte: próprio autor 

Figura 4 – Principais efeitos colaterais observados entre os acadêmicos que utilizam 

antidepressivos em uma universidade do noroeste do Paraná.  

Quanto à frequência de acompanhamento desses estudantes através de consultas 

médicas 55,5% respondeu se consultar a cada 3 meses, 10,9% de 4 a 6 meses, 5,9% de 7 

meses a 1 ano e 27,7% há mais de 1 ano. Em relação à interrupção do tratamento sem 

orientação médica, 55,5% responderam que já interromperam e 44,5% nunca interromperam. 

Segundo Coimbra e Araújo (2020) muitas vezes a presença de dúvidas sobre o modo de ação 

dos antidepressivos e os efeitos colaterais podem estar relacionados ao fato de grande número 

de estudantes interromperem o tratamento ou aumentarem a dose do fármaco sem o 

acompanhamento médico. Bauchrowitz et al. (2019) ainda diz que 42,7% dos pacientes 

interrompem o uso dos  medicamentos  quando  sentem que  a  saúde  está  controlada,  

demonstrando  assim  a  falta  de conhecimento  a  respeito  de  sua  terapêutica,  visto  que  os  

fármacos  devem  ser  utilizados  de forma contínua e com orientação médica sobre o tempo 

de uso. 

O consumo de bebidas alcoólicas também foi avaliado, no qual 28,6% dos 

universitários responderam que bebem frequentemente, 31,1% não ingerem bebidas alcoólicas 

e 40,3% ingerem às vezes, Silva (2017) destaca que os anestésicos gerais, anticonvulsivantes, 

antidepressivos, hipno-sedativos, ansiolíticos, entre outros psicotrópicos, podem apresentar 

interações sinérgicas com o álcool, fazendo com que a depressão central seja aumentada. A 
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maioria dos pacientes sob acompanhamento médico não receberam orientações sobre o perigo 

de associá-los ao álcool (SOUZA, 2017). 

 

 

55  CCoonncclluussããoo  

 

Diante do exposto podemos verificar que a universidade pode ser um fator de risco 

estressante para alguns acadêmicos desenvolverem quadros depressivos, principalmente na 

faixa etária entre 18 a 22 anos. Os antidepressivos Inibidores Seletivos da Recaptação de 

Serotonina (ISRS) foram os mais prescritos, sendo a Sertralina a de principal escolha e 

prescritas sob indicação médica. Os efeitos colaterais relatados são típicos do uso de 

antidepressivos, porém tendem a desaparecer após um determinado tempo de uso desses 

medicamentos, e não podem ser a causa da interrupção do tratamento antidepressivo relatado 

por alguns acadêmicos, essa situação nos faz pensar que uma orientação mais cuidadosa do 

profissional médico como também do farmacêutico no ato da dispensação desses fármacos 

quanto ao tempo de uso, efeitos colaterais e os perigos da interrupção do tratamento sem a 

devida orientação se faz necessária. Ter qualidade de vida melhor como boa alimentação, 

diminuição do consumo de álcool, prática de atividades físicas, participação em psicoterapias 

ou tratamentos alternativos que poderiam contribuir para o tratamento do quadro depressivo 

também não é priorizado na população de estudantes avaliados. Assim, torna-se evidente a 

falta de orientação médica e de outros profissionais da área de saúde quanto aos benefícios 

que tais práticas trazem para o tratamento e para a adesão ao tratamento com antidepressivos. 

Desta forma, programas da área de saúde voltados para o tratamento da saúde mental 

precisam ser estruturados para que haja uma abordagem multiprofissional de pacientes com 

quadros de depressão para que o tratamento realmente se torne eficaz. 
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