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Resumo 

Ao ingressar no Ensino Superior o estudante é exposto 
aos mais diversos fatores que podem gerar 
consequências à sua saúde física e psicológica. O 
objetivo do trabalho foiidentificar transtornos mentais 
entre os alunos de medicina e enfermagem. Os 
resultados demosntraram elevada prevalência das 
doenças citadas em ambos os cursos. 

Introdução  

O estudante universitário, particularmente os das áreas 
da saúde, acaba por estabelecer uma relação precoce 
de cuidador, muitas vezes atuando como receptáculo de 
angústias, dores e anseios dos pacientes, aumentando 
as chances de adquirir depressão e ansiedade 
(PADOVANI et al, 2014). Diante desse contexto, a 
pesquisa objetivou estudar os sintomas de depressão e 
ansiedade nos cursos de Medicina e Enfermagem de 
uma mesma universidade pública no Brasil.  

Material e Métodos 

Foi utilizado a Escala de Depressão de Beck, a Escala 
de Ansiedade de Beck e a Escala de Morisky-Green-
Lavine, para avaliação de graus de depressão, 
ansiedade e adesão medicamentosa caso o aluno faça 
uso de algum psicoterápico, respectivamente. Os 
resultados obtidos foram tabulados foram efetuadas 
análises estatísticas para comparação entre os 
diferentes cursos. Para determinação das correlações foi 
utilizado o coeficiente de correlação de Pearson. As 
diferenças serão consideradas significativas quando 
p<0.05. 

Resultados e Discussão 

O número amostral de Medicina e Enfermagem foi de 
171 e 114 alunos, respectivamente, totalizando 285 
alunos. (TABELAS 1 e 2). 

 
Tabela 1 - Distribuição dos alunos de Medicina e Enfermagem, 
Segundo sintomas de depressão. 

Curso 
Sintomas de Depressão Razão de 

prevalência 
IC 95%  p* 

Sim (%) Não (%) 

Medicina 88 (51,5) 83 (48,5) 1 - 

<0,01 Enfermag
em 

77 (67,5) 37 (32,5) 1,3 1,1-1,6 

Fonte: os autores, 2020 
*Utilizado teste Qui-quadrado de Pearson 
 

Tabela 2 - Distribuição dos alunos de Medicina e Enfermagem, segundo  
sintomas de ansiedade. 

Curso 

Sintomas de 
Ansiedade Razão de 

prevalência 
IC 95%  p* 

Sim (%) Não (%) 

Medicina 80 (46,8) 91 (53,2) 1 - <0,01 

Enfermagem 73 (64,0) 41 (36,0) 1,4 1,1-1,7 
Fonte: os autores, 2020 
*Utilizado teste Qui-quadrado de Pearson 

 
Tanto Medicina quanto Enfermagem apresentam 
sintomas de ansiedade e depressão elevados. Os 
impactos decorrentes dessas doenças podem ser físicos 
e/ou psíquicos como atitudes de procrastinação, 
resultando em baixo rendimento acadêmico e, 
consequentemente, na percepção por parte do aluno de 
falha e incompetência. Estes aspectos podem levar a 
perda da autoestima e a uma autocrítica negativa, 
induzindo o estudante a um ciclo vicioso (ANTUNES, 
2015). Nota-se, ainda, que Enfermagem apresenta maior 
prevalência de ambas as doenças. Tal achado pode ser 
explicado pelo curso de Enfermagem conter mais 
mulheres do que homens durante a graduação. Várias 
são as razões que podem justificar o maior 
acometimento de depressão e ansiedade em mulheres. 
Dentre eles, citamos que, em relação aos homens, as 
mulheres têm maior exposição a situações de risco para 
depressão, devido fatores fisiológicos-hormonais e 
condições e exigências sociais, como sobreposição de 
carga horária, desigualdade entre gêneros e maior 
responsabilidade social (BAPTISTA e BAPTISTA, 1999). 

Conclusão  

Tanto Medicina quando Enfermagem apresentaram uma 
alta prevalência de transtornos depressivos e ansiosos, 
Os achados são preocupantes pois refletem diretamente 
no desempenho acadêmico, na formação profissional e, 
consequentemente, no atendimento populacional.  
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