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Resumo 

Sabe-se a partir de estudos pregressos, que o estudante 
universitário é exposto aos mais diversos fatores que, ao 
decorrer do curso, podem gerar danos a sua saúde 
física, psicológica e afetar o seu desempenho 
acadêmico. Neste contexto, o presente estudo avaliou a 
correlação dos dados de sintomas de depressão nos 
acadêmicos dos cursos de Medicina e Odontologia da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa. Comparou-se a 
prevalência de sintomas depressivos e fatores 
associados. 

Introdução  

A depressão representa uma síndrome psiquiátrica 
que pode ser dividida em primária ou secundária. A 
depressão primária (genuína, idiopática ou essencial) 
caracteriza-se pelo desconhecimento de sua causa. Já a 
secundária, é associada a fatores causais bem definidos 
como substâncias exógenas ou uma condição médica 
geral. Pode ser referida como um sintoma ou uma 
queixa, sendo nesse caso equivalente a “tristeza” ou 
“humor triste”. A tristeza pode estar presente em 
situações patológicas, mas é, antes de tudo, um 
sentimento humano normal, que pode aparecer em 
função de uma perda ou decepção (FURTADO et al, 
2003). 

Ao entrar no Ensino Superior, o universitário é 
exposto aos mais diversos fatores que, ao decorrer do 
curso, podem gerar danos a sua saúde física, 
psicológica e afetar o seu desempenho acadêmico. 
Nessa fase, uma série de fatores estressores como 
excesso de afazeres, falta de motivação, conflitos 
interpessoais, entre outros, podem levar ao 
desenvolvimento de transtornos mentais (CARLOTTO et 
al, 2006). Nessa fase, uma série de fatores estressores, 
como excesso de afazeres, falta de motivação, conflitos 
interpessoais (com professores e colegas), entre outros, 
podem levar ao desenvolvimento de transtornos mentais 
como a depressão (CARLOTTO & PALLAZZO, 2006). 
Tendo em vista as considerações apresentadas, o 
presente trabalho correlacionou os dados de sintomas 
de depressão nos acadêmicos dos cursos de Medicina e 
Odontologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
Comparou a prevalência de sintomas depressivos e 
fatores associados, representados por variantes 
socioeconômicas e demográficas, e conforme a 
apresentação de sintomas depressivos, identificou a 
presença ou a ausência de tratamento específico. 

 
 

Material e Métodos 

No intuito de avaliar a prevalência de distúrbios 
depressivos e ansiosos, foram autoaplicados 
questionários sociodemográficos, escala de ansiedade 
de Beck (EAB), escala de depressão de Beck e teste de 
Morisky Green Levine (para a avaliação da adesão 
medicamentosa). Todos os dados foram testados quanto 
à normalidade de distribuição através das médias e 
desvios padrão. A comparação das médias entre os 
grupos foi determinada utilizando-se o teste t de Student 
para distribuições normais, e o de Mann-Whitney para 
distribuições não-normais. Para determinação das 
correlações, foram utilizados os coeficientes de 
correlação de Pearson (distribuição normal) e Spearman 
(distribuição não-normal). As diferenças consideradas 
significativas foram para p<0.05. 

Resultados e Discussão 

Seguindo os critérios de inclusão e exclusão, foram 
analisados 171 estudantes de medicina e 162 de 
odontologia. Destes, 51,5% e 63,3% apresentaram 
transtornos depressivos respectivamente.  

Conclusão  

Dados da literatura indicam uma alta prevalência de 
transtornos depressivos entre os estudantes da área da 
saúde, assim como sua correlação negativa com a 
qualidade de vida e o nível de atenção. Evidenciou-se 
assim, como em estudos pregressos, alta prevalência de 
distúrbios depressivos nos acadêmicos dos cursos de 
Medicina e de Odontologia da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa.   
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