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Resumo 

No período universitário, uma série de fatores 
estressores, como excesso de tarefas acadêmicas, falta 
de motivação com a profissão escolhida, conflitos com 
professores, entre outros, podem levar o aluno ao 
desenvolvimento de transtornos mentais menores, entre 
eles depressão e ansiedade. Portanto, este estudo 
poderá auxiliar no desenvolvimento de métodos para 
prevenir e auxiliar estudantes da área da enfermagem 
com transtornos mentais, através da coleta de dados 
sobre sua prevalência e análise prospectiva da carga de 
estudos e estresse dos mesmos. 

Introdução  

Atualmente, distúrbios mentais e neurobiológicos estão 
cada vez mais frequentes, com destaque para a 
depressão e ansiedade. Os transtornos depressivos são 
caracterizados por tristeza, perda de interesse ou prazer, 
sentimento de culpa ou falta de autoestima, entre outros. 
Os transtornos de ansiedade referem-se a um grupo de 
transtornos mentais caracterizados por sentimentos de 
ansiedade e medo, incluindo inquietação, fatigabilidade, 
dificuldade de concentração e perturbação do sono.  
Os profissionais da área da saúde são mais vulneráveis 
a comprometimentos em sua saúde mental, em virtude 
da maior exposição à fatores estressantes, próprios à 
sua formação acadêmica e à especificidade de seu 
trabalho, como o sofrimento humano. Portanto, a 
preocupação com a incidência de sintomas de 
depressão e ansiedade em estudantes de enfermagem é 
importante para uma melhor compreensão dos 
determinantes do comprometimento da saúde mental 
desses futuros profissionais, com vistas inclusive a 
procedimentos mais eficazes para a sua prevenção. 

Material e Métodos 

Os dados foram obtidos através de questionários 
aplicados aos alunos de enfermagem da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa. Foram aplicados um 
questionário socioeconômico, a Escala de Depressão de 
Beck II (EDB-II) e a Escala de Ansiedade de Beck II 
(EAB-II). 
A comparação das médias foi feita com o teste t de 
Student (distribuições normais), e o de Mann-Whitney 
(não-normais). Para determinação das correlações foram 
usados os coeficientes de correlação de Pearson 
(distribuição normal) e Spearman (não-normal). As 
diferenças foram consideradas significativas quando 
p<0.05. 

Resultados e Discussão 

Um total de 130 alunos de enfermagem participaram da 
pesquisa, mas após os critérios de inclusão e exclusão, 
restaram 114 para análise. Dos 114 alunos, 77 alunos 
(67,5%) apresentaram sintomas depressivos e 73 alunos 
(64%) apresentaram sintomas de ansiedade, sendo que 
destes, um total de 61 alunos apresentavam sintomas 
condizentes com os 2 distúrbios (tabela 1). 
Os sintomas depressivos foram mais expressivos em 
alunos insatisfeitos com seu desempenho acadêmico (40 
alunos) e nos que não fizeram tratamento psicológico 
(42 alunos). 
Os sintomas ansiosos foram mais predominantes no 
sexo feminino (68 alunas), naqueles que consideram o 
estresse do curso de moderado a alto (42 alunos) e nos 
que não realizaram tratamento psicológico (36 alunos). 
 
Tabela 1. Distribuição dos alunos de Enfermagem, segundo 
sintomas de depressão e ansiedade.  

 
Com sintomas 
de depressão 

Sem sintomas 
de depressão 

Com sintomas  
de ansiedade 

61 (83,6%) 12 (16,4%) 

Sem sintomas  
de ansiedade 

16 (39,0%) 25 (61,0%) 

p < 0,001; Razão de prevalência: 2,1; IC 95%: 1,44-3,18 

Conclusão 

Os estudantes de enfermagem apresentaram elevadas 
taxas de sintomas depressivos e ansiosos. Tal 
prevalência mostra-se superior à da população em geral, 
sendo mais relacionada com o sexo feminino, 
insatisfação com o desempenho acadêmico e não 
realização de tratamento psicológico. Os resultados 
impactam negativamente na qualidade da formação 
acadêmica e profissional. São necessárias estratégias 
de apoio para atenuar os fatores estressores aos que os 
estudantes são submetidos. 
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