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Resumo 

Objetivos: Identificar a relação entre ansiedade/depressão e sobrepeso/obesidade 

em universitários bem como a influência da rotina universitária nesses casos. 

Metodologia: estudo de abordagem quali-quantitativo. Foram realizadas entrevistas 

com 44 alunos de enfermagem e de fisioterapia da Universidade de Brasília (UnB), 

quando esses responderam a 3 questionários sobre estado nutricional e rotina 

universitária, ansiedade e depressão, e coleta de dados antropométricos. As 

entrevistas foram realizadas em dois períodos, no início e no final do segundo 

semestre de 2015. Resultados: Foram identificados 9 estudantes com sobrepeso e 2 

com obesidade. A prevalência de ansiedade e depressão foi alta, sendo 36 e 29 ao 

total, respectivamente, e 25 apresentaram episódios de ansiedade e depressão ao 

mesmo tempo. 93,75% destes que apresentam alterações no IMC e/ou na RCQ 

também apresentam algum grau de ansiedade, enquanto 56,25% apresentam algum 

grau de depressão. O estado nutricional mais comum dentre os participantes foi o 

“ruim“, tendo progressão negativa ao longo do semestre, bem como a redução do 

número de refeições completas e da prática de atividade física. No início do 

semestre, 43 estudantes relataram que a rotina acadêmica interferia em seu estado 

nutricional e 40 afirmaram que a rotina acadêmica os tornavam ansiosos e/ou 

deprimidos, já ao final do semestre, o resultado foi de 44 e 41, respectivamente. 

Conclusão: constatou-se que a rotina universitária estressante e sobrecarregada 

interferiu negativamente no estado nutricional e na saúde mental destes estudantes 

e os episódios de ansiedade/depressão estavam presentes tanto em estudantes 

com sobrepeso/obesidade, quanto em estudantes eutróficos. 

 

Palavras-chave: Ansiedade, depressão, estado nutricional, estudantes 
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ARAUJO, A. H. I. de. Relationship between anxiety/depression and 

overweight/obesity in students from the University of Brasilia. 2015. 69 p. 

Coursework (Nursing school) - Faculty of Ceilândia, University of Brasilia, Ceilândia, 

2015. 

 

 

Abstract 

Objectives: To identify the relationship between anxiety/depression and 

overweight/obesity in university students as well as the influence of the university 

routine in these cases. Methodology: Study qualitative and quantitative approach. 

Interviews were conducted with 44 students of nursing and physiotherapy of the 

University of Brasilia (UnB), where they answered three questionnaires, about 

nutritional status and academic routine, anxiety and depression, and anthropometric 

measurements. Interviews were conducted in two periods, at the beginning and at 

end of the second half of 2015. Results: We identified 9 students with overweight and 

e with obesity. The prevalence of anxiety and depression was high, 36 and 29 of the 

total, respectively, and 25 had episodes of anxiety and depression at the same time. 

93.75% of those who had changes in BMI and/or WHR also had some degree of 

anxiety, while 56.25% have some degree of depression. The most common 

nutritional status among these participants was "bad", with negative progression 

throughout the semester as well as reducing the number of full meals and physical 

activity. At the beginning of the semester, 43 students reported that academic routine 

interfered with their nutritional status and 40 reported that the academic routine make 

them anxious and/or depressed, and at the end of the semester, the result was 44 

and 41, respectively. Conclusion: it was found that stressful and overloaded 

university routine interfered negatively on the nutritional status and mental health of 

these participants and episodes of anxiety/depression were present in both students 

overweight/obesity, as in normal weight students. 

 

Keyword: Anxiety, depression, nutritional status, students 
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1 – Introdução  

 A ansiedade é uma reação normal à ameaça, estresse e percepção do perigo 

real ou percebido. Traduz-se de modo físico e psicológico do comportamento. De 

acordo com sua intensidade, pode ser: leve, moderado, intenso e estado de pânico, 

sendo o último o grau mais profundo (FLAHERTY, CHANNON, & DAVIS, 1990). Os 

transtornos de ansiedade estão entre as condições psiquiátricas mais prevalentes 

nos Estados Unidos e na maioria das populações estudadas. Contudo, muitos 

estudos recentes vêm mostrando de maneira persistente que eles produzem 

morbidade desordenada, uso de serviços de saúde e comprometimento do 

desempenho incomum. Achados atuais sugerem que transtornos crônicos de 

ansiedade podem, inclusive, aumentar a taxa de mortalidade relacionada a 

problemas cardiovasculares. Desta forma, especialistas em psiquiatria e outras 

especialidades devem estabelecer o diagnóstico de forma apropriada e rápida, para 

o quanto antes iniciar o tratamento (SADOCK; SADOCK, 2007). 

Entretanto, todos experimentamos a ansiedade. A agitação do dia-a-dia, a 

quantidade de informações que recebemos, as inúmeras tarefas e 

responsabilidades, são fatores que levam a experimentarmos a ansiedade. Muitos 

universitários passam por situações que são estressoras e chegam a desenvolver a 

ansiedade em estágio moderado. Estudos epidemiológicos têm demonstrado que 

escores de ansiedade são cada vez mais frequentes em jovens, visto as 

características deste grupo, como privação do sono, problemas com os pais, 

momento de transição e surgimento de novas responsabilidades (PINTO et al., 

2012), sendo mais difícil iniciar em idades avançadas, com início dos sintomas na 

infância ou idade adulta mais jovem (SCHUURMANS; BALKOM, 2011). Não só a 

ansiedade, mas a depressão também atinge esse grupo.  

Há diversos estudos que provam a presença de ambos em universitários, 

indicando índices elevados para esses transtornos. Furegato et al. (2006) encontrou 

percentuais para depressão entre acadêmicos de enfermagem e entre 224 sujeitos, 

6,7% tinham depressão moderada e grave, que, segundo os autores, são índices 

próximos à população geral. Utilizando o Inventário de Depressão de Beck (BDI), 

Rezende et al. (2008) encontrou prevalência de sintomas depressivos em alunos de 

medicina de 79%, sendo 29% com grau leve, 31% moderado e 19,2% severo, que 

ainda os autores afirmam apontar uma correlação negativa entre sintomas de 
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depressão, satisfação com o curso e atividades de lazer. Em relação à ansiedade, 

Baldassin, Martins e Andrade (2006) observaram 20,1% de traços de ansiedade 

severa e 79,9% de ansiedade moderada entre estudantes de medicina.  

Tanto a ansiedade quanto a depressão, além de interferirem com as práticas 

de atividades diárias, podem interferir no apetite de universitários. Enquanto há 

relatos de ganho de peso, outros dizem perder. No Brasil, a população entre 18 e 24 

anos (idade que compreende grande parte dos universitários) apresenta índices de 

excesso de peso de 29,4% para homens e 25,4% para mulheres (PORTAL BRASIL, 

2013).  

Este estudo pretende identificar fatores estressantes que contribuem com a 

incidência e/ou prevalência de ansiedade e/ou depressão, bem como quais as 

consequências destes transtornos no estado nutricional de estudantes universitários. 
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2 – Objetivos 

2.1 – Objetivo geral 

 Identificar a relação entre ansiedade e/ou depressão e sobrepeso e/ou 

obesidade em universitários. 

 

2.2 – Objetivos específicos. 

 Identificar o perfil e a prevalência de sobrepeso ou obesidade nos estudantes 

avaliados; 

 Identificar a presença de sintomas de ansiedade utilizando o Inventário de 

Ansiedade de Beck (BAI); 

 Identificar a presença de sintomas de depressão, bem como a intensidade 

utilizando o Inventário de Depressão de Beck (BDI); 

 Identificar os fatores estressantes presentes na rotina universitária descrita e 

a influência no quadro de ansiedade/depressão e sobrepeso/obesidade. 
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3 – Fundamentação Teórica 

3.1 Transtorno de Ansiedade 

 Dado os graus de ansiedade, o grau leve é útil por possibilitar a procura de 

novos meios de adaptação, sendo assim, bioadaptativa. O grau moderado diminui a 

percepção, mas ainda dá a oportunidade de fazer escolhas, podendo ter dificuldades 

na tomada de decisões. O nível intenso é bastante prejudicial às capacidades de 

percepção e concentração, o que dificulta as escolhas. Nesta fase, a energia 

pessoal está exclusivamente voltada para fugir da situação de perigo (MELLO, 

2008). 

 Os transtornos de ansiedade são os mais frequentemente encontrados nos 

sistemas de saúde e comunidades. Foram bastante subestimados até pouco tempo 

atrás, com a maioria dos portadores não identificados, diagnosticados e recebendo o 

tratamento adequado (MELLO, 2008). 

O Estudo Americano de Comorbidade (National Comorbirty Study) identificou 

que uma em cada quatro pessoas apresenta critério diagnóstico de pelo menos um 

transtorno de ansiedade e que há uma taxa de prevalência de 17,7% em 12 meses. 

Identificou, também, que as mulheres, com prevalência durante a vida de 30,5%, 

possuem uma maior probabilidade de ter um transtorno de ansiedade do que os 

homens, cuja prevalência é de 19,2%. Entretanto, sua incidência diminui com o 

status socioeconômico mais elevado (SADOCK; SADOCK, 2007). Suas causas são 

de ordem biológica, psicológica, ambiental e social. Foram classificados em grupos, 

sendo os principais: fobias, ansiedade generalizada, estresse pós-traumático, 

transtorno do pânico e obsessivo-compulsivo (FLAHERTY, CHANNON, & DAVIS, 

1990). 

 Entretanto, abordaremos neste estudo a ansiedade patológica, não 

especificando um transtorno. A ansiedade pode ser normal ou patológica. A normal 

é a cotidiana que faz parte da vida. A patológica é sintoma básico de vários 

transtornos e estado de estresse. Costuma aparecer sem causa aparente, de modo 

frequente, sendo excessiva e causadora de sofrimento psíquico (MELLO, 2008). 

 A maneira prática de se diferenciar a ansiedade patológica da ansiedade 

normal é, basicamente, quando a intensidade ou frequência da resposta não 

corresponde a um estímulo, e/ou quando pessoa fica ansiosa sem um motivo, objeto 

ou situação aparente  (BRAGA et al., 2010).  
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É importante destacar que, todo mundo experimenta ansiedade, frente a uma 

prova, por exemplo. Perante este quadro de estresse, é possível surgir uma 

sensação difusa, desagradável e vaga de apreensão, por vezes acompanhada de 

sintomas autonômicos como cefaleia, perspiração, palpitações, aperto no peito, leve 

mal-estar epigástrico e inquietação, representado pela incapacidade de ficar sentado 

ou de pé quieto por muito tempo. A gama de sintomas presentes durante a 

ansiedade tende a variar entre as pessoas (SADOCK; SADOCK, 2007). 

 A experiência de ansiedade apresenta, normalmente, dois componentes: a 

percepção das sensações fisiológicas e a percepção do estar nervoso ou assustado, 

podendo um sentimento de vergonha aumentar a ansiedade. Muitas pessoas ficam 

atônitas ao verificar que os outros não se dão conta de sua ansiedade, ou se 

percebem, não entendem sua intensidade.  

Além dos efeitos motores e fisiológicos, a forma como o indivíduo percebe o 

mundo ao seu redor, como desenvolve o seu pensamento e, inclusive, o 

aprendizado são afetados, com tendência a confusões e distorções da percepção 

recorrentes, no campo do tempo e espaço, bem como pessoas e acontecimentos. 

Com isso, aumenta-se o risco de interferir no aprendizado ao diminuir a 

concentração, reduzir a capacidade de memória e tornar prejudicada a capacidade 

de fazer relações (SADOCK; SADOCK, 2008). 

Os indivíduos ansiosos, então, ficam predispostos a selecionar certos 

aspectos de seu ambiente e subestima outros em seu esforço para provar que se 

justifica considerar sua situação aterroradora. Então, se, de maneira equivocada, 

justificam seus medos e anseios, aumentam a ansiedade pela atenção seletiva e 

estabelecem um círculo vicioso de com percepções distorcidas e aumento da 

ansiedade. Entretanto, se asseguram com pensamentos seletivos, a ansiedade 

apropriada pode ser reduzida e podem deixar de tomar as precauções necessárias 

(SADOCK; SADOCK, 2007). Por isso a importância do envolvimento social e de 

terapias de grupo para o tratamento da ansiedade patológica. Os principais sintomas 

e respostas fisiológicas, comportamentais, cognitivas e afetivas à ansiedade estão 

dispostos no quadro 1. 

Quadro 1 – Sintomas da ansiedade 

FISIOLÓGICAS COMPORTAMENTAIS COGNITIVAS AFETIVAS 

Cardiomusculares Neuromusculares Tensão física Bloqueio do 
pensamento 

Impaciência 

Taquicardia Hiperreflexia Hipervigilância Diminuição da Desconforto 
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atenção e da 
concentração 

Hipertensão arterial Abalos palpebrais Discurso acelerado Esquecimento Tensão 

Tonturas Insônia Inquietação Julgamentos 
errôneos 

Medo 

Lipotimia Tremores Inibição Preocupação 
excessiva 

Pavor 

Hipotensão Rigidez Fuga Diminuição do 
campo de 
percepção 

Torpor 

Bradicardia Inquietação Esquiva Redução da 
criatividade e 
produtividade 

Culpa 

Respiratórias Andar a esmo Isolamento facial Medo de 
morrer 

Vergonha 

Taquipnéia Tensão facial Tendência a acidentes Perda de 
objetividade 

 

Dispneia Fraqueza nos 
membros inferiores 
ou generalizada 

Reação de sobressalto Medo de 
perder o 
controle do 
comportamento 

 

Sensação de 
pressão no tórax 

Trato urinário  Imagens 
visuais 
assustadoras 

 

Respiração 
superficial 

Pressão para 
urinar 

 Flashbacks 
(recordações 
intrusivas) 

 

Sensação de 
sufocamento 

Micção frequente  Pesadelos  

Engasgos Cutâneas    

Gastrointestinais 

Sudorese 
localizada (palma 
da mão) ou 
generalizada 

   

Perda de apetite Rubor facial    

Repulsa pela 
comida 

Prurido    

Desconforto 
abdominal 

Ondas de calor e 
de frio 

   

Náusea Palidez facial    

Gastralgia     

Diarreia     
Fonte: Adaptado de Stuart e Laraia (2001) 

 Por fim, é importante que o profissional de saúde escute os pacientes e que 

jamais trate um medo ou anseio como “algo bobo”, pois pode haver um background 

muito maior do que se imagina. 

 

3.2 Depressão e sua relação com a ansiedade 

 A depressão é conhecida há séculos. Hipócrates, considerado o pai da 

medicina. a descreveu com o nome de “estado de melancolia”. Entretanto, a 

depressão é um estado de humor depressivo e aversão à atividade que pode, 

inclusive, afetar os pensamentos, sentimentos e sensação de bem-estar de uma 
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pessoa (SALMANS, 1997). Em resumo, as pessoas deprimidas podem sentir-se 

tristes, vazias, desesperadas, preocupadas, culpadas, impotentes, inúteis, irritadas, 

magoadas e inquietas. Podem, também, perder o interesse por atividades que antes 

eram prazerosas, o apetite pode estar diminuído, ausente ou podem comer demais, 

apresentam problemas de concentração, o que afeta sua rotina, para lembrar 

detalhes e podem sentir dificuldade em tomar decisões. Além disso, a pessoa 

depressiva pode se sentir ansiosa (NIMH, 2014). Para outros sintomas mais 

completos, ver o quadro 2. 

 Ainda que os manuais atuais de classificação de doenças (incluindo o CID-10) 

tratem os transtornos ansiosos dos afetivos de modo separado (BALLONE, MOURA, 

2014a) há uma tendência de estas duas doenças estarem mais próximas ou 

interligadas. Kendell (1982) constatou, ao longo de 5 anos de estudo, que o 

diagnóstico de depressão para ansiedade ocorre em 2% dos casos, porém, no 

sentido contrário, o diagnóstico de ansiedade passa para depressão em 24% dos 

casos.  

Em outros estudos, foram encontrados sintomas depressivos em 65% de 

pacientes ansiosos (FAWCETT, KRAVITZ, 1983) e detectado em grande número de 

pacientes com presença de sintomas depressivos, de forma simultânea, como 

agarofobia, ansiedade, culpa e agitação (ROTH, 1972). Sadock e Sadock (2007) 

afirma que a ansiedade é um sintoma comum da depressão, afetando até 90% dos 

pacientes deprimidos. 

 

Quadro 2 – Sintomas da depressão 

Psíquicos 

Humor depressivo 
Tristeza, falta de prazer pelas atividades que anteriormente eram 
apreciadas ou desinteresse total pelas coisas. 

Fadiga ou perda de 
energia 

Cansaço, dificuldade de realizar atividades e lentidão física. 

Diminuição da 
capacidade de pensar 

e tomar decisões 

Lentidão no pensamento, dificuldades em achar palavras para falar e 
escrever e para tomar decisões simples.  

Físicos 

Alterações de sono Insônia ou hipersonia. 

Alterações no apetite 
Perda de apetite (levando à perda de peso), aumento do apetite (levando 
ao ganho de peso) e apetite aguçado para carboidratos e doces. 

Redução no interesse 
sexual 

Diminuição e falta de libido. 

Comportamento 

Retraimento social Falta ou ausência de relações sociais 

Crises de choro Aparentemente sem motivos ou desencadeada por um motivo específico 

Comportamento Contemplação do ato 
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suicida 

Movimentação Retardo psicomotor, lentificação geral e agitação psicomotora. 
Fonte: Adaptada de Mello (2008) 

 Sadock e Sadock (2007) afirma a ansiedade como um transtorno coexistente, 

citando: 

Nos transtornos de ansiedade, o DSM-IV-TR observa a existência de 
transtorno misto de ansiedade/depressão. Sintomas significativos de 
ansiedade podem e costumam coexistir com sintomas significativos de 
depressão. Ainda não está resolvido se os pacientes que exibem ambas as 
condições são afetados por dois processos diferentes de doença ou por um 
processo único que gera os dois conjuntos de sintomas. (SADOCK; 
SADOCK, 2007, p. 591) 

 
O CID-10 traz a classificação F41.2 (Transtorno misto ansioso e depressivo) e 

descreve: 

Esta categoria deve ser utilizada quando o sujeito apresenta ao mesmo 
tempo sintomas ansiosos e sintomas depressivos, sem predominância nítida 
de uns ou de outros, e sem que a intensidade de uns ou de outros seja 
suficiente para justificar um diagnóstico isolado. Quando os sintomas 
ansiosos e depressivos estão presentes simultaneamente com uma 
intensidade suficiente para justificar diagnósticos isolados, os dois 
diagnósticos devem ser anotados e não se faz um diagnóstico de transtorno 
misto ansioso e depressivo. (OMS, 2009, 333-334) 

 

3.3 Sobrepeso/obesidade 

Quando se trata de doenças crônicas não transmissíveis, o panorama 

mundial e brasileiro tem se relevado como um novo desafio para a saúde pública. A 

complexidade do perfil nutricional que está vigente no Brasil demonstra certa 

importância de um modelo de Atenção à Saúde que incorpore definitivamente ações 

de promoção da saúde, prevenção e tratamento deste grupo de doenças (BRASIL, 

2014). 

Neste cenário epidemiológico desse grupo de doenças, destaca-se a 

obesidade por ser classificada tanto como uma doença específica e como um fator 

de risco para outras doenças deste grupo, como a hipertensão arterial sistêmica e o 

diabetes mellitus, igualmente com taxas de prevalência em elevação no país. As 

prevalências de sobrepeso e obesidade cresceram significativamente nos últimos 30 

anos (BRASIL, 2014). 

As doenças e agravos não transmissíveis vêm crescendo exponencialmente 

e, no Brasil, são as principais causas de óbitos em adultos, sendo a obesidade um 

dos fatores de maior risco para o adoecimento nesse grupo. A prevenção e o 

diagnóstico precoce da obesidade são de tamanha importância para a promoção da 
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saúde e a redução da morbimortalidade, não só por se tratar de um fator de risco 

importante para outras doenças, mas também por interferir na duração e qualidade 

de vida, e ainda ter implicações diretas na aceitação social dos indivíduos quando 

excluídos da estética difundida pela sociedade contemporânea (SCHMIDT et al. 

2011). 

Com isso, o Ministério da Saúde, Brasil (2014), cita: 

A globalização, o marketing exacerbado de alimentos processados, o 
consumismo, a necessidade de prazeres rápidos e respostas imediatas 
contribuem para o aparecimento da obesidade como uma questão social. A 
obesidade envolve complexa relação entre corpo-saúde-alimento e 
sociedade, uma vez que os grupos têm diferentes inserções sociais e 
concepções diversas sobre estes temas, que variam com a história (BRASIL, 
2014, p. 20). 

Em 2012, foi realizada a pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 

para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), do Ministério da Saúde, 

onde demonstrou que em 2011 51% da população acima de 18 anos estava acima 

do peso ideal, enquanto em 2006, este índice era de 43%. O aumento do peso 

atinge tanto a população masculina quanto a feminina. Enquanto nos homens o 

excesso de peso atinge 54%, nas mulheres atinge 48%. O estudo revelou que a 

obesidade cresceu no país, atingindo o percentual de 17%, enquanto em 2006 era 

de 11% (PORTAL BRASIL, 2013). 

Figura 1 – Números da obesidade e excesso de peso no Brasil em 2006 e 2012 
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Fonte da figura: BORBA, J. Parcela de brasileiros obesos cresce 54% nos últimos seis anos. 2013. 

Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2013/08/1332766-parcela-de-brasileiros-obesos-

cresce-54-nos-ultimos-seis-anos.shtml>. Acesso em: 24/10/2014. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (2000), a obesidade pode 

ser compreendida como um agravo de caráter multifatorial decorrente de balanço 

energético positivo que favorece o acúmulo de gordura, sendo associado a riscos 

para a condição de saúde devido à sua relação com complicações metabólica, como 

aumento da pressão arterial sistêmica, dos níveis de colesterol e triglicerídeos 

sanguíneos e resistência à insulina. Entre as causas da obesidade, estão 

relacionados fatores biológicos, históricos, ecológicos, econômicos, sociais, culturais 

e políticos. 

Para classificar a pessoa quanto seu estado nutricional e identificar o Índice 

de Massa Corporal (IMC), realiza-se o seguinte cálculo: 

 

    
            

                   
 

 

Por fim, você terá um valor em kg/m² o qual será utilizado pautado na figura a 

seguir para classificar o estado nutricional: 

Figura 2 – Ponto de corte para IMC e IMC para adultos (maior que 20 anos) 

segundo a OMS 

 

Fonte: OMS, 1995 

 

 Estes pontos de corte são os adotados para o IMC de adultos (20 a 60) anos 

segundo a OMS. Para adolescentes, utiliza-se a seguinte figura: 
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Figura 3 – IMC para a faixa etária de 10 a 20 anos, segundo a OMS 

 

Fonte: OMS, 2007 

 Entretanto, não se utiliza apenas o IMC para fazer a avaliação do estado 

nutricional, também é importante avaliar os hábitos alimentares, a disponibilidade e a 

variedade de alimentos na família e o recebimento de benefícios provenientes de 

programas de transferência de renda ou outros auxílios, como cesta básica e leite, 

avaliar o nível de atividade física, avaliando todas as atividades realizadas (trabalho 

fora de casa, domésticos, deslocamento, transporte, lazer, entre outros), realizar 

exame clínico, avaliar exames bioquímicos e, por fim, avaliar outros dados clínicos e 

hábitos de saúde pertinentes (BRASIL, 2014). 

 Outra medida que se utiliza atualmente para avaliação do estado nutricional 

é a Relação da Cintura/Quadril (RCQ). Essa é o indicador mais utilizado na aferição 

da distribuição centralizada do tecido adiposo em avaliações individuais e coletivas e 

é útil na detecção do risco para o desenvolvimento de doenças, como as 

cardiovasculares (FERREIRA et al, 2006). Para fazer o cálculo você deve: 

 Passar uma fita métrica em volta da cintura, na parte mais estreita; 

 Passar uma fita métrica em volta do quadril, na parte mais larga; 

 Depois dividir o número que obteve na cintura pelo quadril. 

 Os pontos de cortes estabelecidos para discriminar valores adequados ou 

inadequados da RCQ são de 0,8 para as mulheres e 1,0 para os homens 

(MACHADO; SICHIERI, 2002). 
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 Com estes dados, podemos classificar e agrupar a amostra quanto seu 

estado nutricional, sendo utilizado neste estudo preferencialmente o grupo de 

sobrepeso e obesidade. 

 

3.4 Rotina Universitária 

 Acredita-se que a rotina universitária é bastante intensa e que pode causar 

diversos impactos na vida do universitário. Entretanto, ainda há poucos estudos no 

Brasil no que dizem respeito a esse aspecto. A rotina universitária pode afetar os 

hábitos alimentares, a relação entre as pessoas, o vínculo com amigos que não 

estão na universidade, entre outros. Esses problemas podem acarretar, também, 

insatisfação nos universitários, o que pode levar à evasão, uma vez que o abandono 

ou o trancamento de matrículas nas universidades são fenômenos em expansão 

(BARDAGI; HUTZ, 2012). Em um levantamento feito por Silva Filho et al. (2007), de 

acordo com cálculos feitos com base em dados do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas (INEP) sobre a evasão no ensino superior brasileiro, a taxa anual média 

de evasão foi de 22%, com pouca oscilação, mas mostrando tendência de 

crescimento. 

 Este não é um fenômeno isolado, por isso muitas universidades contam com 

o Serviço de Orientação ao Universitário (SOU), para ajudar em problemas como 

esse. Além do relatado anteriormente, outro ponto em que há interferência da rotina 

universitária é a nutrição adequada do universitário. 

 Os hábitos alimentares dos universitários são influenciados por diversos 

fatores, como o ingresso na universidade, pois para alguns a vida universitária 

implica no momento de deixar a casa dos pais e passar a viver em moradias 

estudantis ou outras moradias, devido à localização da instituição. Com isso, a falta 

de tempo para realizar refeições completas por causa da rotina e das atividades 

acadêmicas influenciam na escolha dos alimentos e até em substituição de 

alimentos saudáveis por lanches práticos, rápidos, de fácil acesso e baixo custo, 

porém com alto valor calórico. Como há uma maior preocupação em ter um bom 

desempenho acadêmico, além de participar de relações sociais e culturais, além de 

manter relações e vínculos, deixam, por muitas vezes, de lado a importância de uma 

alimentação saudável (FEITOSA et al, 2010).  

 Enquanto muitos perdem peso com esta rotina, outros ganham. Entretanto é 

importante destacar que tanto o ganho quanto a perda de peso não são saudáveis 
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nestes casos e nem, muitas vezes, esperada. Com a pressão de manter um bom 

rendimento, com as diversas atividades acadêmicas e pressões sociais no que diz 

respeito, por exemplo, à estética e saúde, porém gerar problemas na forma como o 

universitário se enxerga e aceita, e como aspira ser. Então, esta distonia entre o 

corpo e as aspirações pode desencadear sérias dificuldades de adaptação, baixa 

autoestima, falta de aceitação pessoal, resultando em problemas depressivos, 

anoréxicos, obsessivos compulsivos, principalmente em adolescentes (BALLONE; 

MOURA, 2014b).  

 Um estudo realizado por Rios (2006) sobre estresse em universitários revelou 

que todos sofriam de estresse em fases diferenciadas. Segundo os dados do próprio 

estudo, 48% dos alunos sofriam de estresse perigo, aquele que afeta a memória e 

provoca dificuldade de concentração, 28% dos participantes tinham estresse médio, 

cujo sintoma é um cansaço excessivo, mas não compromete o desempenho, e 23% 

apresentavam estresse perigo-agudo, que reduz a imunidade do corpo, tornando-o 

suscetível; Apenas 1% tinha estresse exaustão, o grau mais grave do estresse, onde 

a pessoa pode adoecer e até se afastar de suas atividades. Segundo a 

pesquisadora, formas de evitar o estresse seriam planejar melhor os estudos, cuidar 

da saúde, dormir bem, realizar atividade física, exercitar técnicas de respiração, 

buscar suporte afetivo e, nos casos mais graves, procurar ajuda médica 

especializada.  

 Com isso, é importante destacar que é necessário a conscientização e o 

reconhecimento da importância de uma alimentação saudável com a realização de 

programas de educação alimentar no ambiente universitário, visando melhorar a 

qualidade de vida futura (FEITOSA, 2010). O apoio familiar e a criação de vínculos 

são importantes para aliviar os sintomas da ansiedade gerada pela rotina 

universitária a fim de evitar outros distúrbios. 
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4 – Método 

 Trata-se de um estudo de abordagem quali-quantitativo, que visa analisar a 

relação entre ansiedade/depressão e sobrepeso/obesidade em universitários da 

Universidade de Brasília. 

4.1 Desenho do estudo 

 Este estudo é do tipo descritivo transversal, pois tem o objetivo de abordar 

essa relação segundo as variáveis – lugar, pessoa, tempo, semestre na faculdade. 

Possui abordagem quantitativa, com o objetivo de identificar se há a relação entre os 

fatores principais deste estudo e quantos estão inseridos nesta relação, além da 

abordagem qualitativa para identificar a percepção do participante frente estas 

condições. 

4.2 Local de Estudo 

 A pesquisa foi realizada na Faculdade de Ceilândia da Universidade de 

Brasília (FCe-UnB) situada em Ceilândia (RA IX), cidade-satélite do Distrito Federal. 

4.3 Participantes da pesquisa 

 Participaram da pesquisa os estudantes dos cursos de enfermagem e de 

fisioterapia, do sexo masculino e feminino, com faixa etária entre 19 e 41 anos, e 

que cursaram a disciplina “Nutrição Humana em Saúde” no 1º Semestre de 2015. 

Não há participantes menores de 18 anos, já que a disciplina faz parte da grade do 

5º semestre, ou seja, 2 anos após entrar na universidade. 

4.3.1 Cálculo Amostral 

 Havia 55 estudantes matriculados, sendo 50 vagas (88.8%) disponíveis para 

enfermagem, onde é obrigatória, e 5 vagas (12,2%) para fisioterapia, onde é 

optativa. Entretanto, alguns faltaram em um ou nos dois dias da aplicação dos 

questionários, tendo como amostra final 44 alunos.  

4.3.2 Critérios de inclusão 

 Foram considerados participantes da pesquisa os estudantes que satisfizeram 

os seguintes critérios de inclusão: 

 Estar matriculado na disciplina e que concordar em participar da pesquisa. 
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4.3.3 Critérios de exclusão 

 Não foram considerados participantes da pesquisa, os estudantes que: 

 Não assinaram o Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE); 

 Não compareceram às aulas no período de coleta de dados; 

 Não se propuseram a realizar as etapas previstas na disciplina. 

4.4 Aspectos éticos 

 O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Ciências da Saúde (CEP/FS) e aprovado sob o CAEE - 

42529214.0.0000.0030 e parecer nº 1.042.489 (Anexo A). Os participantes da 

pesquisa assinaram o TCLE (Apêndice A), conforme determinado pela Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). 

 Para segurança da pesquisa, foi estabelecida a concordância espontânea do 

participante, mediante a assinatura do TCLE. O estudante pesquisador que 

acompanhou a aplicação dos instrumentos esclareceu sobre o estudo, incluindo 

objetivo, justificativa, procedimentos e garantia do sigilo, além de sanar as dúvidas 

que surgiram. Não serão divulgados os nomes dos participantes, estes serão 

referidos por número de controle, referente ao número do questionário. 

 Os participantes estavam respaldados e tiveram garantidos o 

encaminhamento, caso necessitasse ou solicitasse aos serviços de apoio 

previamente contatados e disponíveis: SOU, Grupo de Intervenção Precoce nas 

Psicoses (GIPSI) do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília (IP-UnB) e 

Centro de Atenção Psicossocial II – Transtornos (CAPS II) de Taguatinga que é 

referência para Ceilândia. 

4.4.1 Riscos 

 Considerou-se risco ao participante a probabilidade de surgir um quadro de 

tristeza ou pesar, ou danos psicológicos, morais, espirituais e sociais, decorrentes 

do questionário e até mesmo da possível detecção de doença, ou do 

reconhecimento do próprio quadro. Entretanto, o risco é mínimo, ainda mais por se 

tratar de uma população jovem, e caso surgisse algum sinal de adversidade, o 

pesquisador iria fornecer os subsídios adequados para o atendimento de qualquer 

intercorrência que poderia surgir durante as entrevistas, assim como a opção de 

interromper imediatamente a participação no estudo.  
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4.4.2 Benefícios 

 Como benefícios pela participação na pesquisa foram identificados: 

possibilidade de reconhecimento precoce de sinais de ansiedade/depressão e o 

recebimento de orientação quanto alimentação e práticas de vida saudáveis, bem 

como orientação quanto à prática de técnicas de relaxamento para diminuição e 

controle da ansiedade. 

4.5 Coleta de Dados 

 A coleta de dados foi realizada em dois momentos, um no início e outro ao 

final do primeiro semestre de 2015, a partir de um questionário para avaliar o estado 

nutricional e os fatores estressores na rotina universitária.  Além disto, foram 

utilizados outros dois instrumentos, um para detecção de depressão e outro para 

avaliar os sintomas de ansiedade (Inventário de Depressão de Beck e Inventário de 

Ansiedade de Beck, respectivamente). 

4.5.1 Instrumentos de coleta de dados 

 O primeiro questionário utilizado foi o de avaliação do estado nutricional do 

participante (Apêndice B), composto por questões de abordagem quantitativa e, 

também, para avaliar os fatores estressores na rotina universitária, o qual possui 

questões de abordagem qualitativa. Esse questionário contém questões sobre dados 

antropométricos, como a idade, a altura, o peso, a Relação Cintura Quadril (RCQ), o 

Índice de Massa Corporal (IMC), entre outros. 

 O Segundo instrumento utilizado foi o Inventário de Depressão de Beck (Beck 

Depression Inventory – BDI) (Anexo B). Beck et al. (1961) desenvolveram o BDI para 

avaliar a intensidade de depressão.  Seus itens foram derivados e observações 

clínicas de pacientes deprimidos que estavam em psicoterapia e, posteriormente, 

foram selecionados os sintomas que pareceram ser específicos da depressão e que 

faziam jus aos critérios diagnósticos presentes no Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – 

DSM). O BDI original, publicado por Beck et al., (1961),  consiste em um 

questionário com 21 questões sobre como o a pessoa se sentiu na última semana e 

incluindo o dia da entrevista. O BDI foi traduzido para o português em 1982 (Beck et 

al., 1982) e validado por Gorestein e Andrade (1996). 

O terceiro e último questionário utilizado foi o Inventário de Ansiedade de 

Beck (BAI) (Anexo C), também desenvolvido pelo Dr. Aaron Beck. Foi desenvolvido 
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para avaliar o rigor dos sintomas de ansiedade em pacientes deprimidos. 

Selecionaram-se 21 itens que refletissem somaticamente, afetivamente e 

cognitivamente os sintomas característicos de ansiedades, mas não da depressão 

(BECK; BROWN; STEER, 1985). Consiste em um questionário de 21 questões 

sobre como a pessoa tem se sentido na última semana, incluindo o dia da pesquisa, 

expressas em sintomas comuns de ansiedade (como sentimento de angústia e 

sudorese, por exemplo). Em resumo, os inventários oferecem aos pesquisadores e 

clínicos um conjunto de critérios seguros e válidos que podem ser usados para 

ajudar a diferenciar entre ansiedade e depressão e para esclarecer resultados de 

pesquisa e investigações teóricas das duas síndromes (MALUF, 2002). 

 

4.5.2 Análise e apresentação dos dados 

 O primeiro questionário estruturado foi utilizado para definir os grupos a 

serem estudado conforme o peso, como sobrepeso, obesidade e eutrófico, avaliar o 

estado nutricional com medidas (RCQ, IMC), avaliar a percepção individual quanto 

seu estado nutricional, entre outras questões de identificação, apresentando duas 

questões abertas. Com isso, pude identificar os três grupos dentro de uma mesma 

amostra e relacionar se há ou não diferença entre os grupos e a relação com o tema 

proposto. Logo depois, foi utilizado o BDI e o BAI. 

 No BDI, cada uma das 21 questões apresenta pelo menos quatro 

possibilidade de resposta, que variam em intensidade e que constitui em uma 

pontuação para ser avaliada posteriormente. A pontuação e a intensidade se dão, 

por exemplo: 

Quadro 3 – Exemplo de pontuação para uma questão do BDI 

1 0   Não me sinto triste 

1   Eu me sinto triste 

2   Estou sempre triste e não consigo sair disto 

3   Estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar  

Fonte: Inventário de Depressão de Beck (BDI) 

Para avaliar a intensidade, um valor de 0 a 3 é determinado para cada 

pergunta e o resultado final é comparado ao que os autores determinaram quanto à 

severidade do quadro depressivo. Os valores indicam:  
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Quadro 4 – Escore de pontuação para o BDI 

0 – 9 O indivíduo não está deprimido 

10 – 18 Depressão leve à moderada 

19 – 29 Depressão moderada à severa 

30 – 63 Depressão severa 

Fonte: Adaptada de Beck et al. (1985) 

Valores maiores indicam maior severidade dos sintomas depressivos. Beck e 

Beamesderfer (1974) propõem que se o resultado final for de 21 pontos ou mais, 

pode-se considerar a existência de depressão clinicamente significativa, já que não 

existe um ponto de corte fixo para o diagnóstico de depressão, pois este deverá ser 

baseado nas características da amostra e do estudo em questão. Com isso, é 

importante destacar que, o sucesso da avaliação depende exclusivamente da 

honestidade do indivíduo que se habilitou a realizar o questionário. 

O BAI é um questionário de fácil aplicação e mensuração. Cada questão 

possui 4 respostas para um sintoma específico da ansiedade, que são, como 

descritas no quadro 5: 

Quadro 5 – Exemplo de pontuação para uma questão do BAI 

0 Absolutamente não 

1 Levemente (Não me incomodou muito) 

2 Moderadamente (Foi muito desagradável, mas pude suportar) 

3 Gravemente (Dificilmente pude suportar) 

Fonte: Adaptada de Beck et al. (1961) 

Para cada resposta, foi atribuída uma pontuação. O participante marcou com 

um “X” na intensidade relativa ao sentimento, como por exemplo, no quadro 6:  
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Quadro 6 – Exemplo de questões do BAI 

 

Absolutamente 

não 

Levemente 

(Não me 

incomodou 

muito) 

Moderadamente 

(Foi muito 

desagradável, 

mas pude 

suportar) 

Gravemente 

(Dificilmente 

pude suportar) 

1. Dormência ou formigamento X    

2. Sensação de calor  X   

3. Tremores nas pernas   X  

4. Incapaz de relaxar    X 

Fonte: Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) 

O resultado máximo pode ser de 63 pontos. Beck et al. (1985) elenca que a 

ansiedade pode ser mensurada na seguinte forma: 

Quadro 7 – Escore de pontuação para o BAI 

0 – 7 Grau mínimo de ansiedade 

8 – 15 Ansiedade leve 

16 – 25 Ansiedade moderada 

25 – 63 Ansiedade severa 

Fonte: Adaptada de Beck et al. (1985) 

 O BAI sido bastante utilizado em uma variedade de diferentes grupos de 

pacientes, incluindo pacientes idosos (LOPES et al., 2013) e pacientes adolescentes 

(ZANBOM et al., 2011) com sucesso. Assim como o BDI, o sucesso da avaliação 

depende exclusivamente da honestidade do paciente e, por isso, é importante que a 

pessoa esteja confortável para realizar o questionário e que todas as informações 

sejam passadas previamente.  
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5 – Resultados 

5.1 – Perfil dos participantes da pesquisa 

 Havia aproximadamente 60 estudantes matriculados na disciplina de Nutrição 

Humana em Saúde no início do semestre, mas houve algumas desistências e 

trancamentos. Ao final, para este estudo, 55 alunos participaram respondendo os 

questionários ao início e fim do semestre, porém apenas 44 questionários puderam 

ser utilizados, já que os outros apresentavam falhas no preenchimento, alguns 

tópicos ficaram em branco e outros responderam os questionários apenas uma vez, 

no início ou no fim do semestre. 

 Deste total de 44 estudantes, com média de idade de 21,13 anos, a 

distribuição por gênero e cursos está disposta nas figuras 4 e 5 abaixo. 

 

Figura 4 – Sexo     Figura 5 - Curso 

       
 

 A coleta das medidas antropométricas foi realizada em dois dias no meio do 

semestre. Foram coletados o peso, altura, IMC e RCQ. Em relação ao RCQ, 36 

alunos apresentaram um resultado adequado (8 homens e 28 mulheres) e 8 

apresentaram um resultado inadequado (todas mulheres). Em relação ao IMC, 

segue figura 6 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

8 

36 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

40 

4 

Curso 

Enfermagem 

Fisioterapia 



35 

 

 

Figura 6 – Distribuição de acordo com o IMC 

 
 

Os estudantes que apresentaram obesidade grau 1 e 2 são do sexo feminino 

e os que apresentaram o sobrepeso estão 4 do sexo masculino e 5 do sexo 

feminino. É importante destacar que, alguns alunos apresentaram IMC elevado, mas 

RCQ adequado, ou vice-versa.  

5.2 – Avaliação do estado nutricional 

 Este tópico foi dividido em dois períodos, o início e o fim do semestre. 

5.2.1 Início do semestre 

 Por virem de férias, o estado nutricional é bastante variável, visto que durante 

o período sem aulas, a alimentação e atividade física pode seguir um padrão 

diferente de quando estão no período letivo, devido à disponibilidade de horários e 

uma maior permanência em casa, podendo, por fim, controlar melhor em quantidade 

e qualidade sua alimentação e prática física.  

5.2.1.1 – Avaliações positivas 

 Dentre os 44 participantes, 22 avaliaram seu estado nutricional positivamente, 

sendo 4 avaliações regulares, 1 moderada, 15 bom e 2 ótimo. Sobre a alimentação, 

10 definiram como regular, 12 como boa e 1 como ótima. Em relação à quantidade 

de refeições diárias completas, 16 afirmaram realizarem mais de 3 por dia.  

Quanto ao consumo de frutas, verduras e legumes, 42 informaram que 

consumiam, sendo que 1 participante informou a frequência de 1 vez por semana, 

10 informaram a frequência de 2 vezes,  12 participantes a frequência de 3 vezes 
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semanais e 19 participantes informaram consumir mais de 3 vezes por semana

 Quanto à atividade física, 21 afirmaram praticar semanalmente, sendo que 2 

na frequência de uma vez por semana, 13 - 3 vezes por semana, 4 - 5 vezes por 

semana e 2 praticavam todos os dias. 

 Depoimento dos participantes quanto o seu estado nutricional. O participante 

nº 22 demonstra a importância de acompanhamento profissional: "Bom, por conta da 

academia faço uma dieta restrita, rica em proteína e com baixo carboidrato, que me 

proporciona uma sensação de mais saúde e etc.". O depoimento do participante nº 

16 exprime qual a realidade das férias, de relaxar um pouco mais com a 

alimentação: "Bom, mas pode melhorar, pois tem alimentos que antes substituía por 

mais saudáveis, mas ultimamente não tenho feito. Como por exemplo, o pão e arroz 

integral". O participante nº 48 demonstra que um dos maiores problemas da 

alimentação saudável é o final de semana: "Bom, pois na maioria dos dias da 

semana, tenho conseguido realizar pelo menos 3 refeições por dia, com alimentos 

saudáveis, exceto em final de semana, onde como pizza, cerveja ou algo mais 

calórico". 

  

5.2.1.2 – Avaliações Negativas 

 Exatamente a metade dos participantes (22) avalia seu estado nutricional 

negativamente, sendo 1 como razoável, 17 ruim e 4 péssimo. A avaliação da 

alimentação ficou definida como ruim para 18 participantes e péssima para 4. 

Quanto à quantidade de refeições diárias, 15 participantes fazem 3 refeições diárias 

completas enquanto que 13 fazem apenas 2. Somente 2 participantes responderam 

que não consumiam frutas, verduras ou legumes. 

 Já em relação à atividade física, a prevalência da ‘não prática foi maior‘, 

sendo 23 participantes. 

 Alguns depoimentos definem negativamente o estado nutricional dos 

participantes, como descreve o do participante nº 43: "Ruim, devido à falta de 

exercícios e me alimento fora dos horários ficando muito tempo de jejum. Às vezes 

como na rua e muitas vezes frituras". O participante nº 44 descreve sobre o que é 

voltar de férias para alguns: "Meu estado nutricional está ruim, pois acabo de 

retornar das férias onde minha alimentação era muito desregrada e comia sem 

controle ou ficava sem comer por muito tempo". O participante nº 39, em seu 

depoimento, demonstra como é a alimentação quando se tem diversas matérias em 
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horários e dias diferentes: "Muito ruim. Como menos nutrientes e vitaminas do que 

necessito. Me alimento em horários aleatórios e não pratico exercício físico". 

   

5.2.2 Final do semestre 

 Espera-se, com a rotina universitária e por final de semestre sempre ser um 

período crítico, que haja diferenças nos dados. Infelizmente, esses dados sempre 

tendem a ser mais negativos do que positivos quando fazemos esta comparação. 

 

5.2.2.1 Avaliações positivas 

Dos 44 participantes, 8 avaliam o estado nutricional como regular, 1 como 

moderado, 5 como bom e apenas 2 como ótimo. Vinte e quatro participantes 

avaliaram sua alimentação, sendo 16 como regular, 6 como boa e 2 como ótima. 

Quanto a quantidade de refeições completas diárias, 18 responderam que fazem 

mais de 3 refeições diárias completas. Em relação ao consumo de frutas, verdura e 

legumes, 41 afirmaram consumir, sendo a frequência semanal de menos de 2 

porções na semana por 19 participantes, 2 vezes por 10 participantes, 3 vezes por 

13 e mais de 3 vezes por 18 participantes.. 

 Em relação à atividade física, apenas 17 dos 44 participantes afirmaram 

praticar, sendo que, 5 informaram praticar 5 vezes por semana, 8 por 3 vezes por 

semana, 3 informaram praticar 1 vez por semana e 1 todos os dias.. 

 Relato do participante nº 42 sobre o seu estado nutricional: "Ótimo, pois todos 

os dias legumes, verduras e frutas fazem parte da minha dieta". O participante nº 22 

relata: "Procuro sempre me alimentar bem e manter uma dieta rigorosa, apesar das 

responsabilidades acadêmicas tomarem bastante tempo do meu dia". O participante 

nº 19 relata positivamente seu estado nutricional: "Hoje, acredito que estou em 

estado nutricional satisfatório, porque estou me esforçando para isso, melhorando 

minha alimentação e atividade física".  

 

5.2.2.2 – Avaliações Negativas 

 Mais da metade dos participantes (28) avaliam negativamente seu estado 

nutricional, sendo que classificaram como 18 ruim, 2 razoável e 8 péssimo. Vinte 

participantes classificaram sua alimentação, sendo 13 como ruim e 7 como péssima. 

Em relação à quantidade de refeições completas diárias, 16 afirmaram realizar 

apenas 3, 8 participantes afirmaram realizar 2 refeições e, preocupantemente, 2 
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afirmaram fazer apenas 1 refeição completa diária. Sobre o consumo de frutas, 

verduras e legumes, apenas 3 afirmaram não consumir. 

 A falta de prática física semanal foi mais prevalente, 27 participantes não 

praticam nenhuma atividade física.  

Houve alguns relatos interessantes sobre o estado nutricional, como o relato 

do participante nº 47: "Péssimo, apesar de não estar fora dos padrões, a minha 

alimentação é péssima, tenho ganhado peso facilmente e não vejo como reverter". O 

participante nº 10 entende a importância de consumir alimentos saudáveis, de 

preferências naturais: "Ruim, porque não costumo comer alimentos saudáveis, meu 

prato não é colorido". O participante nº 27 relata seu estado nutricional de forma 

como se esperava com este estudo: "Ruim. Não tenho mais tempo nem ânimo para 

manter uma alimentação saudável. Os compromissos da universidade consomem 

toda minha energia". 

 

5.2.3 – Comparações 

 A tabela 1 abaixo demonstra algumas comparações importantes sobre o início 

e o fim do semestre em relação ao estado nutricional dos participantes em 

quantidade de participantes. 

Tabela 1 – Comparações entre o início e o fim do semestre em número absoluto 

Tópico Avaliação Início do 
semestre 

Fim do semestre  

Estado nutricional 

Ótimo 2 2 ∎ 

Moderado 1 1 ∎ 
Regular 4 8 ∎ 
Bom 15 5 ∎ 

Razoável 1 2 ∎ 
Ruim 17 18 ∎ 

Péssimo 4 8 ∎ 

Alimentação 

Ótimo 1 2 ∎ 

Bom 12 6 ∎ 

Ruim 18 13 ∎ 

Péssimo 4 7 ∎ 

Refeições diárias 
completas 

Mais de 3 
refeições diárias 

16 18 ∎ 

3 refeições 
diárias 

15 16 ∎ 

2 refeições 
diárias 

13 8 ∎ 

1 refeição diária 0 2 ∎ 
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Consumo de frutas, 
verduras e legumes 

Sim 42 41 ∎ 

Não 2 3 ∎ 

Prática de 
exercícios físicos 

Sim 21 17 ∎ 

Não 23 27 ∎ 

Legenda: ∎ Melhorou ∎ Piorou ∎ Manteve 

5.3 – Rotina Universitária 

 Para avaliação da rotina universitária e seus impactos, utilizamos 2 questões 

do questionário “Avaliação Nutricional e Dados Antropométricos”, “Você acredita que 

a rotina acadêmica interfere de algum modo no seu estado nutricional? Por quê?” e 

“Você acredita que a rotina acadêmica te torna ansioso(a)/deprimido(a)?”. 

Entretanto, alguns depoimentos citados anteriormente já conseguem elucidar em 

parte a opinião dos alunos quanto a sua rotina acadêmica e a relação com outras 

atividades diárias, como alimentação e prática física, por exemplo. 

 Além disto, é possível observar no tópico anterior como houve uma piora na 

presença e frequência de refeições completas e atividades físicas. Para 

complementar este dado, há prevalência de respostas positivas quanto aos efeitos 

da rotina acadêmica tanto no início quanto no fim do semestre, sendo que 43 

participantes relataram que a rotina acadêmica interfere de algum modo em seu 

estado nutricional e 40 afirmaram que a rotina acadêmica os tornava ansiosos e/ou 

deprimido no inicio do semestre e quanto ao final do semestre, a prevalência foi de 

44 e 41 para as afirmações, respectivamente. 

 É interessante observar, ao comparar o início e o final do semestre, que a 

rotina universitária interfere no fato de tornar ansioso e/ou depressivo. Quatro 

participantes (nº 10, nº 16, nº 39 e nº 46) afirmaram no questionário aplicado no 

início do semestre que a rotina não os tornava ansiosos, e no final informaram que a 

rotina interferia sim, inclusive afirmando que ocorria exclusivamente ao final do 

semestre, onde há uma grande quantidade de exercícios, provas, seminários e 

outras avaliações. 

 No quadro 8 abaixo, estão alguns depoimentos dos alunos quanto à rotina 

universitária e sua consequências. 
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Quadro 8 – Depoimentos quanto à rotina universitária e suas consequências 

Participante 

Questão 1 - Rotina universitária e estado 
nutricional 

Questão 2 - Rotina universitária e 
saúde mental 

Início Final Início   Final 

Nº 1 Sim, pois dificilmente 
há um alimento 
saudável para saciar a 
fome e termino por 
ingerir salgados. 

Sim. Quando 
tenho provas me 
alimento menos 
que o habitual e a 
rotina normal 
acadêmica faz 
com que eu não 
me alimente de 3 
em 3 horas 

Me torna ansioso, 
pois sou exigida 
bastante em 
todas as matérias 
e quando estou 
no período de 
provas a 
ansiedade 
aumenta muito 
mais 

Sim, 
principalmente 
quando tenho 
provas, pois 
durmo tarde e 
acordo cedo e 
não sinto fome. 

Nº 17 Sim, porque a 
alimentação fica 
comprometida quando 
eu não trago meus 
lanches e preciso me 
alimentar na cantina 
que não oferece 
muitas opções 
saudáveis. 

Muito. Às vezes 
estou tão cheia 
de coisas pra 
fazer que 
esqueço ou até 
mesmo não tenho 
tempo para comer 
e quando termino 
só quero dormir 

Com certeza, a 
rotina acadêmica 
junto com os 
problemas 
familiares me 
torna ansiosa. 

Demais. É muita 
pressão, muita 
cobrança. Às 
vezes da até 
vontade de 
desistir 

Nº 31 Com certeza, depois 
que entrei na 
universidade a minha 
rotina mudou e a 
alimentação piorou 

Sim. A falta de 
tempo e o tempo 
corriqueiro me 
fazem alimentar 
mal 

Acredito que sim, 
a tensão antes de 
apresentar 
trabalhos e fazer 
provas me deixa 
bastante ansiosa. 
Não consigo 
dormir direito. 

Sim, 
principalmente 
em véspera de 
provas/trabalho. 

Nº 43 Sim, devido ansiedade 
que fico e aumento o 
meu nível de stress 
porque eu trabalho 
também. 

Ansioso 
 

Sim. Os horários 
dificultam os 
momentos para 
se alimentar 
conforme a 
orientação 
médica 

Sim, devido à 
rotina estressante 
e corrida, além 
que ainda 
trabalho e tenho 
preocupações 

Nº 44 Sim, pois às vezes não 
tenho tempo suficiente 
para comer devagar, 
ou estou muito ansiosa 
e como comidas 
gordurosas. 

Sim, pois é 
necessário tempo 
para estudar e se 
dedicar e nem 
sempre você 
alcança o 
resultado 
esperado. 

Sim, pois interfere 
no meu horário de 
alimentação ou às 
vezes me deixa 
ansiosa, o que 
me faz comer 
mais. 

Sim 

 

 É possível perceber pelas respostas, ainda, que fatores externos como o 

trabalho e responsabilidades familiares, além da própria cobrança pessoal, são 

fatores que somados à rotina universitária se tornam estressores que impactam não 

apenas o estado nutricional do sujeito, mas como sua condição de saúde mental, 

visto o relato quase que total de episódios ansiosos, principalmente em períodos de 

provas e avaliações. 
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5.4 – Ansiedade 

 Com o depoimento de vários participantes, foi possível observar que 

episódios de ansiedade estavam presentes na vida destes universitários. Entretanto, 

não se esperava que a prevalência de sintomas bem como algum grau de ansiedade 

fosse tão frequente, mas já era esperado que houvesse algum tipo de progressão 

entre o início e o final do semestre. Ao aplicar o BAI no início do semestre, 

obtivemos o resultado de 24 alunos apresentando algum grau de ansiedade, de leve 

à severa. Quando este mesmo questionário foi aplicado ao final do semestre, 

observamos que houve bastante progressão na incidência de novos casos de 

ansiedade, bem como no grau, tendo 36 alunos apresentando sintomas 

característicos de ansiedade. A figura 7 demonstra o que foi supradescrito. 

 

Figura 7 – Incidência de novos casos e progressão do grau de ansiedade 

 
 

5.4.1 – Ansiedade x Estado nutricional 

 As respostas dos participantes foram quase unânimes em informar que sobre 

a interferência da rotina universitária pode tornar a pessoa ansiosa e/ou depressiva, 

entretanto, buscamos entender como funciona a relação da ansiedade com o estado 

nutricional. Como foi descrito em outro tópico, de 44 participantes, apenas 11 

apresentaram IMC acima da faixa do eutrófico e 8 possuíam a RCQ inadequada.  

No quadro 9 estão dispostos os dados sobre o IMC e a RCQ dos participantes 

que apresentaram alterações e o grau de ansiedade apresentado durante o início e 

final do semestre. 
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Quadro 9 – Grau de ansiedade em estudantes com IMC e/ou RCQ alterados 

Participante 

nº 
IMC RCQ 

Grau de ansiedade 

Início Final 

2 Eutrófico Inadequado Leve Leve 

3 Sobrepeso Adequado Leve Severa 

9 Sobrepeso Inadequado GMA Leve 

12 Sobrepeso Adequado Leve GMA 

14 Obesidade 1 Inadequado Leve Leve 

17 Eutrófico Inadequado Leve Leve 

18 Eutrófico Inadequado Moderada Leve 

26 Sobrepeso Adequado GMA Leve 

28 Obesidade 2 Inadequado Moderada Severa 

33 Eutrófico Inadequado GMA Leve 

34 Sobrepeso Adequado GMA GMA 

41 Sobrepeso Adequado Moderada Severa 

43 Sobrepeso Adequado GMA Leve 

44 Eutrófico Inadequado Moderada Moderada 

48 Sobrepeso Adequado Moderada Leve 

49 Sobrepeso Adequado GMA Leve 

 

 Infere-se, então, que 93,75% dos participantes que apresentam alterações no 

IMC e/ou na RCQ também apresentaram algum grau de ansiedade, tendo sua 

progressão ao longo do semestre em 43,75% dos participantes. Como a coleta das 

medidas antropométricas, especialmente o IMC e RCQ, foi realizada em apenas um 

período, não é possível avaliar se algum participante apresentou progressão ou 

regressão do nível de ansiedade ao mesmo tempo em que sofre alterações no IMC 

e RCQ.  

Contudo, 90,9% dos participantes que estavam na faixa do sobrepeso ou 

obesidade (1 ou 2) apresentaram algum grau de ansiedade e do total de 

participantes que apresentaram algum grau de ansiedade ao início ou final do 

semestre, 32,35%, ou seja, dos 36 participantes apresentaram IMC elevado e dentre 

os que apresentaram sintomas de ansiedade, 11 foram classificados como 

sobrepeso/obesos.  
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 A classificação do estado nutricional destes participantes no início e final do 

semestre está disposta na figura 8. 

Figura 8 – Estado nutricional dos participantes com algum grau de ansiedade

 

 Infere-se da figura acima que o estado nutricional mais prevalente nos 

participantes com algum grau de ansiedade é o ruim, tendo aumento significativo 

das avaliações classificadas como negativas (razoável, ruim e péssimo). 

 

5.4.2 – Ansiedade x Rotina universitária 

 Apesar de 40 participantes no início do semestre e 41 no final do semestre 

terem afirmado que a rotina universitária os deixavam ansiosos, com a aplicação do 

BAI, foram constatados 24 casos de ansiedade no início e 34 no final. Entretanto, 

mesmo que haja essa divergência nas respostas, os relatos deixam claro que eles 

acreditavam sim que a rotina universitária os deixavam ansiosos. O participante nº 

38 afirma ao início do semestre: “Me torna ansiosa, porque tenho que lidar com 

pressão todos os dias“. O participante nº 31 elucida as consequências da ansiedade 

advinda da rotina universitária: “Acredito que sim, a tensão antes de apresentar 

trabalhos e fazer provas me deixa bastante ansiosa. Não consigo dormir direito“. O 

participante nº 24 relata, ao início do semestre: “Sim, a ansiedade é imensa, com 

provas e principalmente projetos futuros“. Este último relato é interessante para 

ressaltar outro ponto que por vezes fica oculto nos relatos dos estudantes, a 

preocupação com o futuro. 

 Sabe-se que é necessário cumprir quantidade específica de créditos por 

semestre e quando há problemas neste processo, há consequências que podem 
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gerar o atraso na graduação, podendo estender o curso em um ou mais semestres. 

Essa preocupação do futuro dentro e/ou fora da graduação somada às atividades 

semestrais acarreta em cada vez mais sentimentos de ansiedade. Visto isto, o 

participante nº 34 afirma ao final do semestre: “Sim, principalmente nos períodos de 

prova, ansioso com mais frequência“. Complementando, o participante nº 36 afirma: 

“Sim, com certeza! Provas, trabalhos e seminários me deixam ansiosa sempre“. 

Estes últimos demonstram claramente como está a prevalência de sintomas de 

ansiedade dentre os estudantes universitários. 

 

5.4.3 – Ansiedade x Sexo e idade 

 Dos 36 participantes que apresentaram algum grau de ansiedade, 31 eram do 

sexo feminino (86,11%), representando 86,11% das mulheres, e 5 do sexo 

masculino (13,89%), representando 62,5% dos homens. A média de idade foi de 

21,4 anos, pouco mais que a média geral. Percebe-se, com isso, que a frequência 

de sintomas de ansiedade é maior em mulheres do que em homens. Entretanto, 

sabe-se que há diferença discrepante em quantidade de participantes por sexo. 

 

5.4.4 – O BAI 

 No início do semestre, os 3 sintomas com maior pontuação foram: ‘nervoso’ 

(36 pontos), ‘sensação de calor’ (26 pontos) e ‘incapaz de relaxar’ (25 pontos). É 

importante destacar que, o período que antecede o início das aulas é o de matrícula, 

onde muitos estudantes perdem o sono, literalmente, em busca da quantidade de 

créditos e disciplinas desejadas. 

 Ao final do semestre, os 3 sintomas com maior pontuação foram: ‘Nervoso’ 

(76 pontos), ‘incapaz de relaxar’ (66 pontos) e ‘medo que aconteça o pior’ (48 

pontos). Há um aumento na pontuação em todos os sintomas quando comparado o 

final do semestre com o início. Define-se, então, esses 3 sintomas como os mais 

característicos ao final do semestre, principalmente por coincidir com períodos finais 

de disciplinas, com provas, seminários, e outras avaliações. 

  

5.5 – Depressão 

 Esperava-se que a prevalência de episódios depressivos fosse menor quando 

comparado com os de ansiedade. Entretanto, quando há grande quantidade de 
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pessoas com episódios de ansiedade, acredita-se também que haja incidência de 

episódios depressivos. Quando aplicamos o BDI ao início do semestre, 19 

participantes apresentaram algum grau de depressão (leve à moderada, moderada à 

severa e severa), enquanto 24 apresentaram ao final do semestre, exatamente a 

mesma quantidade de participantes ansiosos no início do semestre.  

 Com um total de 29 participantes (65,9%) apresentando algum grau de 

depressão, a figura 9 demonstra como foi a progressão ou regressão do grau de 

depressão e a quantidade de participantes. 

Figura 9 – Incidência de novos casos e progressão do grau de depressão 

 

5.4.1 – Depressão x Estado nutricional 

 Pouco menos prevalente do que a ansiedade, a depressão foi constatada em 

mais da metade dos alunos participantes. Entretanto, como já foi descrito 

anteriormente, não há tantos alunos com IMC elevado e/ou RCQ inadequado e, 

assim como a ansiedade, a depressão esteve presente em quase todos estes casos. 

O quadro 10 demonstra a relação entre o IMC, RCQ e o grau de depressão 

apresentado pelos participantes. 

Quadro 10 – Grau de depressão em estudantes com IMC e/ou RCQ alterados 

Participante 

nº 
IMC RCQ 

Grau de Depressão 

Início Fim 

2 Eutrófico Inadequado Leve à 
moderada 

Moderada à 
severa 

3 Sobrepeso Adequado NED NED 

9 Sobrepeso Inadequado NED NED 

12 Sobrepeso Adequado Leve à Leve à 

25 

20 

15 

16 

4 
6 

0 

2 
0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Início do semestre Final do semestre 

Não está deprimido 
(NED) 

Depressão leve à 
moderada 

Depressão moderada à 
severa 

Depressão severa 
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moderada moderada 

14 Obesidade 1 Inadequado Leve à 
moderada 

Leve à 
moderada 

17 Eutrófico Inadequado Leve à 
moderada 

Leve à 
moderada 

18 Eutrófico Inadequado Leve à 
moderada 

NED 

26 Sobrepeso Adequado NED NED 

28 Obesidade 2 Inadequado Leve à 
moderada 

Moderada  
à severa 

33 Eutrófico Inadequado Leve à 
moderada 

NED 

34 Sobrepeso Adequado NED NED 

41 Sobrepeso Adequado Moderada  
à severa 

Severa 

43 Sobrepeso Adequado NED NED 

44 Eutrófico Inadequado NED NED 

48 Sobrepeso Adequado NED Leve à 
moderada 

49 Sobrepeso Adequado NED NED 

 

 Percebe-se que 56,25% dos participantes que possuem IMC elevado e/ou 

RCQ inadequado apresentam algum grau de depressão, ao início ou ao fim do 

semestre, com progressão do grau em 44,4% destes. Dos 11 participantes que 

estão classificados como sobrepeso ou obesidade (1 ou 2), 45,4% apresenta algum 

episódio de depressão em algum momento do semestre. A figura 10 demonstra 

como os 29 participantes que apresentaram algum grau de depressão classificam 

seu estado nutricional. 

Figura 10 – Estado nutricional dos participantes com algum grau de depressão 
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Conclui-se, com os dados acima, que o estado nutricional mais prevalente 

nos participantes com algum grau de depressão foi o ’ruim ’. Além disto, os estados 

nutricionais considerados ruins (razoável, ruim e péssimo) tiveram maior prevalência 

nos dois momentos do semestre neste grupo. 

 

5.4.2 – Depressão x Rotina universitária 

 Apesar de 29 participantes apresentarem episódios de depressão quando 

aplicado o BDI, apenas 4 participantes no início e 3 no fim do semestre deixaram 

claro que a rotina universitária os tornara deprimidos. Contudo, há respostas 

positivas para a questão “Você acredita que a rotina acadêmica te torna 

ansioso(a)/deprimido(a)?” que podem ser interpretadas tanto para depressão quanto 

para ansiedade, tais como “sim“ ou “com certeza“, que poderiam aumentar este 

número, além de que há respostas que pela descrição foram mais associativa com a 

depressão do que ansiedade. Ao levar isso em consideração, este número 

aumentou para 16 no início do semestre e 30 ao final do semestre. 

 O depoimento do participante nº 25 no início do semestre demonstrou como a 

rotina universitária pode influenciar em outras atividades importantes: “Sim, fico 

ansiosa com as provas, trabalhos e deprimida também por ter que dedicar bastante 

tempo aos estudos e menos tempo para o lazer“. Já o participante nº 45 evidenciou 

como a depressão pode ser advinda da ansiedade ou como um evento secundário: 

“Muito mais ansioso e por vezes até deprimido“. O participante nº 11 relata que a 

rotina universitária pode sim o tornar deprimido, intensificando mais tardiamente: 

“Sim, a rotina acadêmica me torna uma pessoa com mais episódios de depressão, 

principalmente ao final do semestre“. 

Partindo disso e como foi evidenciado com a aplicação do BDI ao final do 

semestre, o participante nº 21 relatou como falhas e insucessos ao longo do 

semestre afetam a saúde mental: “Sim, tenho muita coisa pra fazer, às vezes não dá 

tempo, ou me esforço e não consigo um bom resultado“. Já o participante nº 36 

demonstra as consequências disto: “Demais. É muita pressão, muita cobrança. Às 

vezes da até vontade de desistir“. Mais uma vez, é preciso pensar como está o 

participante fora do ambiente acadêmico, partindo do depoimento do participante nº 

37: “Sim, muito, fico pressionada com os estudos/família me tornando uma pessoa 

cada vez mais deprimida“. Desta forma foi possível identificar que a depressão não é 
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algo tão distante como se acreditava e que a rotina universitária estressante pode 

ser um fator de risco. 

 

5.4.3 – Depressão x Sexo e idade 

 Dos 29 participantes que apresentam algum grau de depressão, 25 são do 

sexo feminino (86,21%), representando 69,4% das mulheres, e 4 (13,79%) do sexo 

masculino, representando 50% dos homens. A média de idade foi de 20,5 anos, um 

pouco menor do que a média geral. Assim como foi relatado sobre a ansiedade, a 

frequência de sintomas de depressão é maior nas mulheres do que nos homens, 

entretanto, deve-se levar em consideração a explícita diferença da quantidade de 

participantes por sexo. 

 

5.4.4 – O BDI 

 As 3 afirmações do instrumento associadas com a depressão com maior 

número de participantes que afirmaram no início do semestre foram: “Sou crítico em 

relação a mim por minhas fraquezas ou erros“ (31), “não sinto mais prazer nas 

coisas como antes“ (27) e “fico aborrecido ou irritado mais facilmente do que 

costumava“ (27). Isso pode ser reflexo do tempo de graduação até o momento, já 

que todos os participantes estão pelo menos no meio do curso (2,5 anos), e a rotina 

universitária estressante como quase todos afirmaram. 

 Já no final do semestre, as 3 afirmações mais frequentes foram: “Fico 

aborrecido ou irritado mais facilmente do que antes“ (31) , “não durmo tão bem como 

costumava“ (29), “fico cansado mais facilmente do que costumava“ (29). É 

interessante ressaltar que são afirmações que coincidem com os sintomas mais 

frequentes de ansiedade no final do semestre, justamente por ser o momento de 

grande pressão, com provas e seminários que podem definir a nota final das 

disciplinas. 

 Um tópico preocupante que foi percebido com a aplicação do BDI é o de 

ideação suicida. No início do semestre, 6 participantes afirmaram: “Tenho ideias de 

me matar, mas não as executaria“. O número de participantes diminuiu ao final do 

semestre, 5 afirmaram isto. Entretanto, dos 6 que afirmaram no inicio, apenas 1 

afirmou ao final, ou seja, houve uma incidência de 4 participantes, já que não 

podemos descartar os participantes que afirmaram no início do semestre, mas não 

reafirmaram ao final do semestre. Independente de 10 casos representarem quase 
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25% do grupo de 44 estudantes, qualquer caso de ideação suicida é preocupante e 

deve ser levado em consideração. Isto demonstra o quão impactante é a depressão 

na vida de jovens, quando você associa 10 casos de idealização suicida em um 

grupo de 44 pessoas com média de idade de 21,13 anos. 

 As desilusões, os insucessos, as decepções, cobranças e pressões pessoais 

ou externas, associados com uma rotina estressante, podem ser a explicação 

desses dados preocupantes. 

 

5.5 – Ansiedade x Depressão 

 Ficou claramente demonstrado que a ansiedade obteve muito mais 

prevalência do que a depressão. Entretanto, ambas foram prevalentes em mais da 

metade dos participantes no final do semestre. 

 Do total de participantes, 25 apresentaram episódios de ansiedade e 

depressão ao mesmo tempo; 6 não apresentavam depressão ou ansiedade no início 

do semestre, mas apresentaram no fim. Apenas 1 apresentou ansiedade e 

depressão em grau severo no final do semestre.  

 Dos casos de ansiedade, quando comparado os dois períodos, 19 

apresentaram progressão do grau, 7 apresentaram regressão e 10 mantiveram o 

grau (2 severos, 2 moderados e 6 leves), Já dos casos de depressão, 13 

apresentaram progressão, 5 apresentaram regressão e 9 mantiveram o grau (2 

moderados e 9 leves). Em porcentagem, 52,7% dos casos de ansiedade 

progrediram contra 44,8% dos casos de depressão, mais uma vez confirmando sua 

prevalência sobre a depressão. 

 

5.6 – Análise Geral 

 Com milhões de pessoas ao redor do mundo sofrendo de algum tipo de 

transtorno mental (BROMET, 2011; ANDRADE et al., 2012), não é estranho 

observar que mais da metade dos participantes apresentam algum episódio de 

ansiedade e/ou depressão. 

Como foi demonstrado, o transtorno de ansiedade foi o mais prevalente, 36 

participantes apresentaram episódio de ansiedade em algum período do semestre. 

Esperava-se este resultado, já que dentre os transtornos mentais, os sintomas de 
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ansiedade são os mais comuns dentre as queixas psiquiátricas (MONDIN et al., 

2013).  

Estudo realizado por Schimidt et al. (2012) demonstrou que a depressão é 

bastante comum na população brasileira, entretanto, neste estudo, a depressão não 

foi tão expressiva quanto a ansiedade nos participantes, visto que, houve incidência 

de novos casos ao longo do semestre, mas a regressão do grau de depressão foi 

maior do que a progressão. Contudo, não se deve tratar a ansiedade isoladamente, 

já que a ansiedade pode gerar problemas durante a vida acadêmica, acarretando 

consequências, por muitas vezes irrecuperáveis, que podem tornar o estudante mais 

suscetível a desenvolver algum transtorno depressivo. Acreditamos que deverá 

haver maior divulgação do Serviço de Orientação Universitária (SOU) já que foi 

comprovado que a rotina universitária estressante e sobrecarregada está gerando 

consequências não só na saúde mental dos participantes, mas também no estado 

nutricional, como foi observado ao comparar a avaliação pessoal do estado 

nutricional, refeições completas por dia, avaliação da alimentação e frequência de 

atividade física nos dois períodos do semestre. 

É comprovado que nutrição e hábitos alimentares são fatores ambientais que 

possuem influência positiva ou negativa na saúde mental do indivíduo (BENKO, 

FARIAS, CORDEIRO, 2011) e observamos neste estudo que enquanto o estado 

nutricional piorou, surgiram novos casos de ansiedade e depressão, além de 

progressão de grau de casos já presentes. Os relatos dos alunos sobre a rotina 

universitária e o estado nutricional demonstraram, em muitos momentos, que a 

rotina estressante, que ocupa bastante tempo do seu dia, desencadeia eventos 

como consumo elevado de alimentos gordurosos, procura por alimentos rápidos 

(fast food ou a própria cantina da universidade), poucas noites de sono e dificuldade 

de relaxar. Preocupantemente, são sintomas e situações que foram comprovados 

com a aplicação dos questionários de saúde mental. 

É interessante citar que um estudo realizado por Aparício et al. (2009) 

evidenciou que a diminuição do consumo de gorduras pode ser um benefício não só 

para o estado nutricional, mas um benefício afetivo, importante no combate da 

depressão, por exemplo. Grande parte dos participantes que relataram estado 

nutricional ruim citou a alimentação desequilibrada como o fator mais importante 

para comprovar o estado nutricional deficitário. Consequentemente, estes 
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participantes apresentaram episódio de ansiedade e/ou depressão em algum 

período do semestre. 

Entretanto, quando utilizamos o IMC para definir o estado nutricional, 

encontramos pequena relação entre o sobrepeso/obesidade e a 

ansiedade/depressão entre estes estudantes, quando, dos 11 pacientes com 

sobrepeso/obesidade, em algum período do semestre, 10 (90,9%) apresentaram 

episódio de ansiedade e 4 (36,3%) de depressão, enquanto os pacientes eutróficos 

também apresentaram episódios de ansiedade e depressão. Porém, devido ao 

tamanho da amostra, não é possível afirmar de fato que haja a relação entre estes 

fatores. 

 Contudo, foi definido que a rotina universitária influencia negativamente o 

estado nutricional e a saúde mental do indivíduo, com alterações na frequência e 

intensidade do consumo de um determinado macronutriente (principalmente 

lipídios), por exemplo, o que está associada ao ganho de peso, tardiamente, 

sobrepeso/obesidade. Sauer et al. (2009) observou que pessoas obesas e com 

sobrepeso apresentavam maior consumo de lipídeos, bem como diminuição da 

ingestão de frutas, verduras e legumes, como de fato foi demonstrado neste estudo. 

 Visto isso e dada a situação atual, é importante lidar com este grupo em 

forma de prevenção, pois como foi supracitado, há fatores de risco tanto para a 

ansiedade e depressão, quanto para o sobrepeso e obesidade. Ressalta-se que a 

grande maioria da turma se encontra no meio da graduação, que ainda há muito 

tempo dentro desta rotina, e, seguindo esta progressão negativa, como foi 

constatada de quadros de ansiedade/depressão e estado nutricional deficitário, 

espera-se que ao final da graduação, o número de estudantes ansiosos e/ou 

depressivos seja muito maior, além de maior número de estudantes com IMC e RCQ 

elevados. 
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6 - Conclusão 

 O presente estudo buscou quebrar alguns mitos e confirmar algumas 

suspeitas, apresentando um resultado positivo e um resultado negativo. De fato, não 

houve diferença na relação entre a prevalência de ansiedade e/ou depressão em 

estudantes com sobrepeso/obesidade em relação aos eutróficos, mas foi 

interessante para identificar a quantidade de jovens que apresentam episódios de 

ansiedade e depressão e como isso é cada vez mais presente no contexto 

universitário. 

 Foram cumpridos todos os objetivos como o esperado e a aplicação dos 

questionários para cumpri-los foi fácil e precisa. Não houve intercorrências durante a 

aplicação dos questionários e a aferição das medidas antropométricas. Os 

estudantes acharam interessante o tema e aguardam pelos resultados. 

 Foram surpreendentes os resultados obtidos com este estudo e estes podem 

servir de impulso para novos estudos que ampliem o número de participantes e o 

tempo entre as avaliações, já que é um tema importante, principalmente agora 

quando foi comprovado o quanto a ansiedade e depressão são prevalentes e como 

a rotina universitária possui muito impacto em suas vidas, tendo impacto em seu 

estado nutricional. 

 Estes resultados apontam a necessidade de acompanhamento psicológico 

dos universitários e uma atuação intensa do SOU. O estudo serve como subsídio na 

organização e promoção de práticas a serem desenvolvidas na Universidade, com 

foco na diminuição de fatores estressantes, possibilitando redução e prevenção da 

ansiedade e depressão, e promoção de qualidade de vida por meio de práticas 

saudáveis, como de atividades físicas e de alimentação adequada. 
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Apêndices 

Apêndice A 

 
Universidade de Brasília 
Faculdade de Ceilândia 

Enfermagem 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

 

Convidamos o(a) Senhor(a) a participar do projeto de pesquisa Relação entre 

ansiedade/depressão e sobrepeso/obesidade em alunos da Universidade de Brasília, sob a 

responsabilidade da pesquisadora Diane Maria Scherer Kuhn Lago. O projeto está sendo 

desenvolvido pela pesquisadora responsável juntamente com Andrey Hudson Interaminense de 

Araújo como requisito parcial à obtenção de nota na disciplina “Trabalho de Conclusão de Curso 2” e 

graduação no curso de Enfermagem da Faculdade de Ceilândia da Universidade de Brasília (FCe-

UnB).                                                                                                         

O objetivo desta pesquisa é identificar a relação entre ansiedade/depressão e 

sobrepeso/obesidade com estudantes universitários e identificar os fatores estressantes presentes na 

rotina universitária descrita e a influência no quadro de ansiedade. 

O(a) senhor(a) receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no decorrer da 

pesquisa e lhe asseguramos que seu nome não aparecerá sendo mantido o mais rigoroso sigilo pela 

omissão total de quaisquer informações que permitam identificá-lo(a) 

     A sua participação se dará por meio de preenchimento de três questionários com questões 

sobre estado nutricional, fatores estressantes, sintomas de ansiedade e depressão, que serão 

aplicados pelo estudante pesquisador em sala de aula, durante a disciplina “Nutrição Humana em 

Saúde”, na Faculdade de Ceilândia da Universidade de Brasília (FCe-UnB), e aferição das medidas 

antropométricas na data combinada com um tempo estimado de 40 minutos para sua realização,  

Os riscos decorrentes de sua participação na pesquisa são a probabilidade de surgir um 

quadro de tristeza ou pesar no participante, ou que lhe danos psicológicos, morais, espirituais e 

sociais, decorrentes do questionário e até mesmo da possível detecção de doença, ou do 

reconhecimento do próprio quadro. Entretanto, o risco é mínimo, ainda mais por se tratar de uma 

população jovem, e caso surja algum sinal de adversidade, o pesquisador irá fornecer os subsídios 

adequados para o atendimento de qualquer intercorrência que possa surgir durante as entrevistas, 

assim como a opção de interromper imediatamente o questionário. Se no período das entrevistas e 

coleta de dados você expressar sentimento de tristeza ou receio, o mesmo poderá ser encaminhado 

ao Serviço de Orientação ao Universitário (SOU) da própria instituição, onde poderá ser encaminhado 

ao Grupo de Intervenção Precoce nas Psicoses (GIPSI) do Instituto de Psicologia da Universidade de 

Brasília (IP-UnB) ou ao Centro de Atenção Psicossocial 2 – transtornos (CAPS 2 – transtornos) de 

Taguatinga que é referência da Ceilândia. Se você aceitar participar, estará contribuindo para 
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identificação precoce de ansiedade/depressão e compreensão da relação entre sobrepeso/obesidade 

e ansiedade/depressão entre estudantes universitários, e, caso assim deseje, poderá receber 

orientação quanto alimentação e práticas de vida saudáveis, bem como orientação quanto a prática 

de técnicas de relaxamento para diminuição e controle da ansiedade.   

O(a) Senhor(a) pode se recusar a responder (ou participar de qualquer procedimento) 

qualquer questão que lhe traga constrangimento, podendo desistir de participar da pesquisa em 

qualquer momento sem nenhum prejuízo para o(a) senhor(a) e de rendimento na disciplina “Nutrição 

Humana em Saúde”. Sua participação é voluntária, isto é, não há pagamento por sua colaboração e 

caso surjam despesas, elas serão ressarcidas pelos pesquisadores. 

Todas as despesas que você tiver relacionadas diretamente ao projeto de pesquisa 

(passagem para o local da pesquisa, alimentação no local da pesquisa ou exames para realização da 

pesquisa) serão cobertas pelo pesquisador responsável. 

Caso haja algum dano direto ou indireto decorrente de sua participação na pesquisa, você 

poderá ser indenizado, obedecendo-se as disposições legais vigentes no Brasil. 

           Os resultados da pesquisa serão divulgados na Faculdade de Ceilândia, Universidade de 

Brasília, podendo ser publicados posteriormente. Os dados e materiais utilizados na pesquisa ficarão 

sob a guarda do pesquisador por um período de no mínimo cinco anos, após isso serão destruídos ou 

mantidos na instituição. 

       Se o(a) Senhor(a) tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor telefone para: Diane 

Maria Scherer Kuhn Lago, na Faculdade de Ceilândia da Universidade de Brasília (FCe-UnB) no 

telefone 3536-3721 e 8138-0348, no horário de 19 às 21 de segunda à sexta-feira. 

 Este projeto foi Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências da 

Saúde (CEP/FS) da Universidade de Brasília. O CEP é composto por profissionais de diferentes 

áreas cuja função é defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e 

dignidade e contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. As dúvidas com 

relação à assinatura do TCLE ou os direitos do participante da pesquisa podem ser obtidos através 

do telefone: (61) 3107-1947 ou do e-mail cepfs@unb.br ou cepfsunb@gmail.com, horário de 

atendimento de 10:00hs às 12:00hs e de 13:30hs às 15:30hs, de segunda a sexta-feira. 

 Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o pesquisador responsável e a 

outra com o(a) Senhor(a). 

 

______________________________________________ 

Nome / assinatura 

____________________________________________ 

Pesquisador Responsável 

Nome e assinatura 

 

Brasília, ___ de __________de _________. 

mailto:cepfs@unb.br
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Apêndice B 

  

 

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E DADOS ANTROPOMÉTRICOS 

 

Data: _____/_____/_____      Nº: _____________ 

 

Sexo: (   ) Masculino   (   ) Feminino   

Curso: (   ) Enfermagem (   ) Fisioterapia 

Idade:_____________            

Altura:_____________ 

Peso:_____________  

IMC:_____________           
            

                
 

RCQ:_____________         
                       

                    
  

     

Como você avalia seu estado nutricional? Por quê? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Quantas refeições completas você costuma fazer por dia? 

(   ) 1  (   ) 2  (   ) 3  (   ) Mais de três 

Você consome frutas e verduras? 

(   ) Sim (   ) Não 

 Se sim, responda: 

(   ) Mais de 6 porções diárias  (   ) De 4 a 5 porções diárias            (   ) De 2 a 4 

porções diárias  (   ) Menos de 2 porções diárias 
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 Quantas vezes por semana? 

(   ) 1  (   ) 2  (   ) 3  (   ) Mais de três 

Como você considera sua alimentação? 

(   ) Ótima (   ) Boa     (   ) Regular (   ) Ruim (   ) Péssima 

Pratica alguma atividade física? 

(   ) Sim  (   ) Não 

 Se sim, qual a frequência? 

(   ) Todos os dias      (   ) 5 vezes na semana          (   ) 3 vezes na semana                  (   ) 1 vez 

na semana 

 

Você acredita que a rotina acadêmica interfere de algum modo no seu estado nutricional? Por 

quê? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Você acredita que a rotina acadêmica te torna ansioso(a)/deprimido(a)?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Anexos 

Anexo A 
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Anexo B 

  

 

INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK - BDI 

Sexo: (  ) Masculino  (  ) Feminino  Idade:_____________  Data: _____/_____/_____ Nº: ___________ 

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler cuidadosamente cada grupo, faça um círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) 

próximo à afirmação, em cada grupo, que descreve melhor a maneira que você tem se sentido na última semana, incluindo hoje. Tome cuidado de ler 

todas as afirmações, em cada grupo, antes de fazer sua escolha. Por favor, seja honesto(a) em suas respostas. 

1 0   Não me sinto triste 

1   Eu me sinto triste 

2   Estou sempre triste e não consigo sair disto 

3   Estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar  

7 0   Não me sinto decepcionado comigo mesmo 

1   Estou decepcionado comigo mesmo 

2   Estou enojado de mim 

3   Eu me odeio 

2 
0   Não estou especialmente desanimado quanto ao     futuro       

1   Eu me sinto desanimado quanto ao futuro 

2   Acho que nada tenho a esperar 

3   Acho o futuro sem esperanças e tenho a impressão de que as 

coisas não podem melhorar 

8 0   Não me sinto de qualquer modo pior que os 

outros 

1   Sou crítico em relação a mim por minhas 

fraquezas ou erros 

2   Eu me culpo sempre por minhas falhas 

3   Eu me culpo por tudo de mal que acontece 

3 0   Não me sinto um fracasso 

1   Acho que fracassei mais do que uma pessoa comum 

2   Quando olho pra trás, na minha vida, tudo o que posso ver é um 

monte de fracassos 

3   Acho que, como pessoa, sou um completo fracasso 

9 0   Não tenho quaisquer idéias de me matar 

1   Tenho idéias de me matar, mas não as 

executaria 

2   Gostaria de me matar 

3   Eu me mataria se tivesse oportunidade 

4 
0   Tenho tanto prazer em tudo como antes 

1   Não sinto mais prazer nas coisas como antes 

2   Não encontro um prazer real em mais nada 

3   Estou insatisfeito ou aborrecido com tudo 

10 0   Não choro mais que o habitual 

1   Choro mais agora do que costumava 

2   Agora, choro o tempo todo 

3   Costumava ser capaz de chorar, mas agora não 

consigo, mesmo que o queria 

5 

0   Não me sinto especialmente culpado 

1   Eu me sinto culpado grande parte do tempo 

2   Eu me sinto culpado na maior parte do tempo 

3   Eu me sinto sempre culpado 

11 0   Não sou mais irritado agora do que já fui 

1   Fico aborrecido ou irritado mais facilmente do que 

costumava 

2   Agora, eu me sinto irritado o tempo todo 

3   Não me irrito mais com coisas que costumavam 

me irritar 

6 

0   Não acho que esteja sendo punido 

1   Acho que posso ser punido 

2   Creio que vou ser punido 

3   Acho que estou sendo punido 

12 0   Não perdi o interesse pelas outras pessoas 

1   Estou menos interessado pelas outras pessoas 

do que costumava estar 

2   Perdi a maior parte do meu interesse pelas outras 

pessoas 

3   Perdi todo o interesse pelas outras pessoas 

13 0   Tomo decisões tão bem quanto antes 

1   Adio as tomadas de decisões mais do que costumava 

18 0   O meu apetite não está pior do que o habitual 

1   Meu apetite não é tão bom como costumava ser 
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2   Tenho mais dificuldades de tomar decisões do que antes 

3   Absolutamente não consigo mais tomar decisões 

2   Meu apetite é muito pior agora 

3   Absolutamente não tenho mais apetite 

14 

0   Não acho que de qualquer modo pareço pior do que antes 

1   Estou preocupado em estar parecendo velho ou sem atrativo 

2   Acho que há mudanças permanentes na minha aparência, que me 

fazem parecer sem atrativo 

3   Acredito que pareço feio 

19 0   Não tenho perdido muito peso se é que perdi 

algum recentemente 

1   Perdi mais do que 2 quilos e meio 

2   Perdi mais do que 5 quilos 

3   Perdi mais do que 7 quilos 

Estou tentando perder peso de propósito, comendo 

menos: Sim _____  Não _____ 

15 

0   Posso trabalhar tão bem quanto antes 

1   É preciso algum esforço extra para fazer alguma coisa 

2   Tenho que me esforçar muito para fazer alguma coisa 

3   Não consigo mais fazer qualquer trabalho 

20 0   Não estou mais preocupado com a minha saúde 

do que o habitual 

1   Estou preocupado com problemas físicos, tais 

como dores, indisposição do estômago ou 

constipação 

2   Estou muito preocupado com problemas físicos e 

é difícil pensar em outra coisa 

3   Estou tão preocupado com meus problemas 

físicos que não consigo pensar em qualquer 

outra coisa 

16 0   Consigo dormir tão bem como o habitual 

1   Não durmo tão bem como costumava 

2   Acordo 1 a 2 horas mais cedo do que habitualmente e acho difícil 

voltar a dormir 

3   Acordo várias horas mais cedo do que costumava e não consigo 

voltar a dormir 

21 0   Não notei qualquer mudança recente no meu 

interesse por sexo 

1   Estou menos interessado por sexo do que 

costumava 

2   Estou muito menos interessado por sexo agora 

3   Perdi completamente o interesse por sexo 

17 0   Não fico mais cansado do que o habitual 

1   Fico cansado mais facilmente do que costumava 

2   Fico cansado em fazer qualquer coisa 

3   Estou cansado demais para fazer qualquer coisa 
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Anexo C 

  
INVENTÁRIO DE ANSIEDADE DE BECK - BAI 

Sexo: (  ) Masculino  (  ) Feminino  Idade:_____________   Data: _____/_____/____  Curso: (   ) 

Enfermagem (   ) Fisioterapia      Nº: ___________ 

Abaixo está uma lista de sintomas comuns de ansiedade. Leia cuidadosamente cada item da lista. Identifique o quanto você tem sido 

incomodado por cada sintoma durante a última semana, incluindo hoje, colocando um “X” no espaço correspondente, na mesma linha 

de cada sintoma. Por favor, seja honesto(a) em suas respostas. 

 

Absolutamente 

não 

Levemente 

(Não me incomodou 

muito) 

Moderadamente 

(Foi muito 

desagradável mas 

pude suportar) 

Gravemente 

(Dificilmente 

pude 

suportar) 

5. Dormência ou formigamento 

    

6. Sensação de calor 

    

7. Tremores nas pernas 

    

8. Incapaz de relaxar 

    

9. Medo que aconteça o pior 

    

10. Atordoado ou tonto 

    

11. Palpitação ou aceleração do coração 

    

12. Sem equilíbrio 

    

13. Aterrorizado 

    

14. Nervoso 

    

15. Sensação de sufocação 

    

16. Tremores nas mãos 

    

17. Trêmulo 

    

18. Medo de perder o controle 

    

19. Dificuldade de respirar 

    

20. Medo de morrer 

    

21. Assustado 

    

22. Indigestão ou desconforto no abdômen 

    

23. Sensação de desmaio 

    

24. Rosto afogueado 

    

25. Suor (não devido ao calor) 

    

 


