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  Resumo  

Estudantes de medicina e farmácia são suscetíveis ao 

desenvolvimento de transtornos de depressão e 

ansiedade. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 

presença de tais desordens nessa população, bem como 

estabelecer possíveis associações com fatores 

sociodemográficos, através de aplicação de 

questionários. Os resultados demonstraram elevada 

prevalência de depressão e ansiedade em ambos os 

cursos, com índices superiores a 45% da amostra. 

  Introdução  

A graduação acadêmica é uma etapa composta 

majoritariamente por adultos emergentes, fase da vida 

em que os jovens estão saindo da adolescência. Nesta 

fase, ocorre autonomia das relações sociais, 

consolidação da maturidade sexual e intensas  

mudanças sociais. Essas características próprias da 

idade tornam os graduandos mais suscetíveis a 

desenvolverem desordens mentais quando submetidos a 

fatores estressores ambientais. O ambiente acadêmico é 

composto por quantidade elevada de tais fatores, como 

por exemplo, a extensa carga horária e a iniciação 

precoce da atividade clínica. O cenário supracitado 

propicia elevadas prevalências de depressão e 

ansiedade nos acadêmicos (Amaral et al, 2008). 

  Material e Métodos  

Foi considerada amostra de todos os alunos do curso de 

Medicina e Farmácia regularmente matriculados. Um 

compilado de questionários foi aplicado à essa amostra: 

Termo de Consentimento, Escala de Depressão de 

Beck, Escala de Ansiedade de Beck, Teste de Morisky- 

Green-Levine e questionário sociodemográfico. Exclui-se 

todo aluno que não estava presente no momento da 

aplicação dos questionários ou os preencheram de 

maneira incorreta.Realizou-se análise transversal 

prospectiva, com estatísticas descritivas, Teste do Qui- 

Quadrado e Teste de Fisher para averiguar associações. 

Todas as variáveis foram dicotomizadas. Considerou-se 

estatisticamente significativo todo p-valor < 0,05. 

  Resultados e Discussão  

Para o curso de Medicina, obteve-se prevalência de 

depressão de 51,5%, que se associou com Insatisfação 

com desempenho acadêmico, considerar o curso 

moderado/altamente estressante, falta de apoio 

emocional e tratamento psicológico. A prevalência de 

ansiedade foi de 46,8%, que se associou com sexo 

feminino, considerar o curso moderado/altamente 

estressante, falta de apoio emocional e tratamento 

psicológico. A concomitância entre os dois distúrbios foi 

de 80%, com razão de prevalência de 3 (IC 95% 2,21- 

4,35). Para o curso de farmácia, obteve-se prevalência 

de 78,2% de depressão, que foi associada com 

insatisfação com desempenho acadêmico, falta de apoio 

emocional e tratamento psicológico. A prevalência de 

ansiedade foi de 70,2%, relacionada com insatisfação 

com desempenho acadêmico, sexo feminino, falta de 

apoio emocional e tratamento psicológico. A 

concomitância entre os dois distúrbios foi de 90%, com 

razão de prevalência de 1,9 (IC 95% 1,33-2,66). Tendo 

como base o curso de medicina, ao se comparar com 

Farmácia, observou-se que o segundo apresentava 

razão de prevalência de 1,5 para sintomas de depressão 

e também ansiedade. 

 

  Conclusões  

Foram observadas elevadas prevalências de distúrbios 

de depressão e ansiedade em graduandos dos cursos 

de Medicina e Farmácia da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa (UEPG-PR). Este dado denota a 

necessidade de replanejamento das metodologias de 

ensino e das estratégias de apoio para minimizar os 

fatores estressores presentes no ambiente acadêmico. 
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