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Resumo 

No Ensino Superior, o universitário é exposto a diversos 
fatores, que podem gerar danos à sua saúde física, 
psicológica e ao seu desempenho acadêmico. Excesso 
de afazeres, falta de motivação, conflitos interpessoais, 
entre outros, podem levar a transtornos mentais como 
depressão e ansiedade. 

Introdução  

A depressão é considerada a principal causa de 
incapacitação e deve se tornar a segunda maior carga 
de doenças até 2030. Logo em seguida, apresenta-se a 
ansiedade. Ambas apresentam diminuição da qualidade 
de vida e bem estar das pessoas (OMS, 2017). 
Estudantes de odontologia são expostos a diversos 
fatores, que no decorrer do curso podem causar danos à 
sua saúde física, psicológica e ao seu desempenho 
acadêmico. Relacionados a este contexto podem estar 
sujeitos a desenvolver e apresentar diferentes níveis de 
determinados transtornos psicológicos, como Ansiedade, 
Depressão e ideação suicida (GENTILE et al., 2009).  
Diante disto, o objetivo do presente trabalho foi detectar 
e analisar os sintomas de depressão e ansiedade nos 
acadêmicos do curso de odontologia de uma 
Universidade Pública do Município de Ponta Grossa no 
Paraná, em um período semelhante do mesmo semestre 
de cada turma. 

Material e Métodos 

Uso de questionários sociodemográficos, da Escala de 
Depressão de Beck II (EDB-II) e da Escala de Ansiedade 
de Beck II (EAB-II), autoaplicados em estudantes do 
curso de Odontologia de uma Universidade pública de 
Ponta Grossa, no Paraná. 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 foram consideradas significativas quando 
p<0.05. 

Resultados e Discussão 

Seguindo os critérios de inclusão e exclusão, foram 

analisados 162 estudantes de odontologia, destes 63% 

apresentaram transtornos ansiosos e 63,3% transtornos 

depressivos.  A concomitância de sintomas de ambos os 

transtornos foi de 85,3% (p<0,001), com razão de 

prevalência de 3,20 (IC 95% 2,10-4,90). 

Os achados significativamente significativos 
relacionados aos dados sociodemográficos em 
depressivos foram: sexo feminino (88,3%, p<0,01), 
insatisfação com o desempenho acadêmico (60,2%, 
p=0), consideração sobre curso ser estressante em nível 
moderado/alto (92%, p<0,01) e falta de apoio emocional 
(73,3%, p<0,001) – obtidos pelo teste Qui-quadrado de 
Pearson. Em ansiosos os achados foram: sexo feminino 
(91,2%, p<0,001), insatisfação com o desempenho 
acadêmico (58,8%, p<0,01) e falta de apoio emocional 
(73,3%, p<0,001) - também obtidos pelo teste de 
Pearson. Com relação aos sintomas depressivos, 
Hamasha et al (2019) encontrou uma prevalência de 
55% (n=119). Não foram encontrados estudos 
mostrando a prevalência de transtornos ansiosos em 
estudantes de Odontologia.  

Conclusão 

Os estudantes de odontologia estudados apresentaram 
alta prevalência tanto de transtornos depressivos quanto 
ansiosos, tal prevalência é maior que na população 
geral. Além disso, não existem artigos na literatura 
tratando sobre o tema, mostrando uma falta de 
preocupação com a saúde mental dos acadêmicos 
desse curso. Os achados são preocupantes, pois 
refletem diretamente na qualidade da formação 
acadêmica e professional.   
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