
 

 

 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA FACULDADE DE CEILÂNDIA CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM TERAPIA OCUPACIONAL  

 

 

 

 

INGRID MACIEL SOARES 

 

 

 

 

 

ANSIEDADE E DEPRESSÃO DE ESTUDANTES DO CURSO DE TERAPIA 

OCUPACIONAL EM UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA  

2021 



INGRID MACIEL SOARES  

 

 

 

 

 

  

ANSIEDADE E DEPRESSÃO DE ESTUDANTES DO CURSO DE TERAPIA 

OCUPACIONAL EM UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado    

à Universidade de Brasília – Faculdade de 

Ceilândia como requisito final para obtenção 

do título de Bacharel em Terapia Ocupacional 

Professor Orientador: Profa. Ms. Daniela da 

Silva Rodrigues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA  

2021 

 



INGRID MACIEL SOARES  

 

 

ANSIEDADE E DEPRESSÃO DE ESTUDANTES DO CURSO DE TERAPIA 

OCUPACIONAL DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 

Universidade de Brasília - Faculdade de Ceilândia 

como requisito final para obtenção do título de 

Bacharel em Terapia Ocupacional.   

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

                                       _________________________________  

                        

                      Ms Daniela da Silva Rodrigues  

                                  Orientador (a)  

 

                            _________________________________________  

                                             

                                              Dra,  Josenaide Engracia dos Santos  

                          Universidade de Brasília - UnB  

 

 

                           Aprovado em:   

 

                                      Brasília,.......de...................de....... 

 

 

 

 



  ANSIEDADE E DEPRESSÃO DE ESTUDANTES DO CURSO DE TERAPIA 

OCUPACIONAL EM UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA 

 

 

                                                    Ingrid Maciel Soares ¹, Daniela da Silva Rodrigues² ,  

 

¹Graduanda de Terapeuta Ocupacional da Universidade de Brasília, Distrito Federal. 

 ²Docente do Curso de Terapia Ocupacional da Faculdade de Ceilândia – Universidade de 

Brasília, Distrito Federal. 

 

Endereço para correspondência: Daniela da Silva Rodrigues – Universidade de Brasília – 

Centro Metropolitano, conjunto A, lote 01, Brasília, Distrito Federal – DF/ CEP 72220-

900. E-mail: danirodrigues.to@gmail.com / Contato: (61) 9 9928-0916. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANSIEDADE E DEPRESSÃO DE ESTUDANTES DO CURSO DE TERAPIA 
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Resumo 

O ambiente acadêmico traz ao estudante uma realidade diferente jamais experimentada até 

o momento, gerando um impacto na adaptação do ensino médio ao ensino superior. A saúde 

mental dos universitários é exposta a fatores internos e externos que podem afetá-la 

diretamente. Estudos têm demonstrado que a depressão e ansiedade entre estudantes 

universitários é cada vez mais recorrente. Objetivou-se realizar uma análise descritiva em 

cima da presença de ansiedade e depressão nos graduandos. Dois instrumentos padronizados 

foram utilizados para a coleta de dados: Inventários de Depressão e de Ansiedade de Beck 

e um questionário para as questões sociodemográficas, por meio da ferramenta do Google 

Forms. Foi feita uma análise estatística descritiva a partir de frequências absolutas e 

percentuais. Participaram deste estudo 46 estudantes do curso de Terapia Ocupacional da 

Faculdade de Ceilândia - FCE/UnB. Os números encontrados apresentam índices de 

depressão e ansiedade leve, moderada e grave entre todos os estudantes. No que diz respeito 

aos sintomas de depressão, encontrou-se predominância dos sintomas leves e moderados, 

com 39% (n=18) e 31% (n=14), respectivamente. Com relação aos sintomas de ansiedade, 

apresentaram sintomas grave e moderado com 35% (n=16) e 26% (n=12). Conclui-se que 

cada vez mais surgem demandas relacionadas à saúde mental na universidade e que é 

necessário a promoção da saúde para ajudar a enfrentar as dificuldades do cotidiano, em prol 

da redução do sofrimento psicológico gerando uma melhora na qualidade de vida. 

 

 

Palavras-chaves: Saúde mental, Ensino superior, Terapia Ocupacional. 

Abstract 

The academic environment brings to the student a different reality that has never been 

experienced before, generating an impact on the adaptation of high school to higher 

education. The mental health of university students is exposed to internal and external 

factors that can directly affect it. Studies have shown that depression and anxiety among 

college students is increasingly recurrent. The objective was to perform a descriptive 

analysis on the presence of anxiety and depression in the students. Two standardized 

instruments were used for data collection: Beck Depression and Anxiety Inventories and a 

questionnaire for sociodemographic issues, using the Google Forms tool. A descriptive 

statistical analysis was performed based on absolute and percentage frequencies. 46 students 

from the Occupational Therapy course at the Faculty of Ceilândia - FCE / UnB participated 

in this study. The numbers found show rates of depression and mild, moderate and severe 

anxiety among all students. Regarding the symptoms of depression, there was a 

predominance of mild and moderate symptoms, with 39% (n = 18) and 31% (n = 14), 

respectively. Regarding anxiety symptoms, they presented severe and moderate symptoms 

with 35% (n = 16) and 26% (n = 12). It is concluded that there are more and more demands 

related to mental health at the university and that it is necessary to promote health to help 

face the difficulties of everyday life, in order to reduce psychological suffering, generating 

an improvement in the quality of life. 

Keywords: Mental health, Higher education, Occupational Therapy. 

 

 



 

Introdução 

A Organização Mundial da Saúde define  a saúde mental como um complemento 

importante da capacidade de um sujeito de conduzir com uma vida que inclua a habilidade  

de formar e construir vínculos afetivos, trabalhar, estudar, procurar seus interesses de lazer 

e bem-estar, atuar nas suas tomadas de decisões do dia a dia  e suas escolhas para o futuro 

(OMS, 2001).  

A área mais negligenciada da saúde pública no mundo é a saúde mental, conforme 

dados da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde - 

OPAS/OMS (2020). A Ansiedade e a Depressão estão entre os  principais sofrimentos 

mentais mais comuns encontrados na população (CANALE; FURLAN, 2006). 

No contexto brasileiro, o país está entre os maiores índices de pessoas com 

sofrimento mental, como a ansiedade e ocupa o quinto lugar em casos de depressão, 

demonstrando que 9,3% dos brasileiros apresentam ansiedade, enquanto 5,8% da população 

é atingida pela depressão (OMS, 2019). A depressão afeta o sujeito tanto nos aspectos 

pessoal e social, quanto no profissional, sendo a quarta causa de incapacidade em todo o 

mundo. No entanto, estima-se que entre os anos de 2020 e 2030 a depressão pode se tornar 

a segunda ou até mesmo a primeira causa de sofrimento mental (ALMEIDA, 2014). 

A depressão traz ao sujeito desânimo ou ausência de interesse na realização de 

atividades consideradas prazerosas, podendo apresentar também outros sintomas como: 

alteração do sono e apetite, sentimentos de culpa, dificuldades em tomar decisões, 

pensamentos suicidas dentre outros. (DSM - 5, 2014). Afeta sujeitos de todas as faixas 

etárias e classes sociais, mas no grupo dos jovens entre os 18 e os 25 anos o índice e a 

prevalência do transtorno depressivo é mais elevado do que qualquer outro grupo etário 

(BLAZER et al., 1994; KESSLER; WALTERS, 1998). A depressão é um sofrimento mental 

capaz de atingir o sujeito em fases diferentes da vida (MELO; SIEBRA; MOREIRA, 2017). 

A Ansiedade entende-se como sensações desagradáveis de medos, angústias, tensão 

e antecipação de perigos estranhos e desconhecidos. A diferença do normal e do patológico 

se encontra, principalmente na frequência do quanto esse sentimento vai durar (CASTILLO 

et al., 2000). A ansiedade pode ser causada por vários fatores, incluindo a rotina, permitindo 

que o sujeito se sinta incapaz de realizar determinada tarefa antes mesmo de começar a fazer, 

gerando um bloqueio que acaba prejudicando o desempenho educacional e 

consequentemente a interação social (MASCARENHAS et al., 2012). Além disso, pode 



causar sentimentos que trazem uma percepção de alerta, como forma de  advertir as pessoas 

de que existe algo para se preocupar (BATISTA; OLIVEIRA, 2005). 

Os transtornos afetam cerca de 10% a 20% de jovens na idade em que, em sua 

maioria, encontram-se em um ambiente acadêmico. A vivência do sofrimento psíquico na 

população jovem tem aumentado de forma gradativa. (OMS, 2008, 2013). 

Esta passagem de nível educacional reflete, para o estudante, uma modificação 

complexa em várias áreas da vida e do cotidiano do jovem, como: distância entre familiares, 

mudança de sua cidade natal (às vezes é necessário), adaptação, integrar novos grupos, 

conhecer novas pessoas, dentre outros fatores. É ali, no universo acadêmico, que o jovem 

vai se despedindo da adolescência e se reconhecendo como adulto aos poucos. (BARRETO, 

2020). O referido autor também traz em seu estudo que a depressão e a ansiedade nos 

estudantes universitários tem ligação com a  pressão acadêmica e o peso das obrigações, o 

que gera uma qualidade de vida desregulada.   

Cabe destacar que o meio acadêmico é um agrupamento de interações que 

demandam do estudante uma eficiência na universidade demasiada, o que pode ser 

prejudicial diretamente na saúde mental do universitário ou gerar algum sofrimento mental, 

seja ansiedade ou depressão (LELIS et al., 2020). Esse excesso de cobrança que o 

universitário tem pode gerar sentimentos de ansiedade, que se faz presente no medo das 

apresentações de trabalhos e realizações de avaliações, choque nas relações afetivas, 

desmotivação, e até mesmo a dúvida de permanecer ou não na universidade (SILVA, 2020).   

Por conta dessa circunstância, a maioria dos estudantes universitários adoecem a 

partir de sua entrada na universidade. Dados do Fórum Nacional de Pró-Reitores de 

Assuntos Comunitários e Estudantis (FONAPRACE, 2018) da pesquisa realizada com 

estudantes de universidades federais, demonstram que, do total de 1.200.300 (um milhão, 

duzentos mil e trezentos),  63,6% dos estudantes apresentaram sentimentos de ansiedade e 

45,6% relataram falta de ânimo para realizar suas atividades. 

Estudos mostram um aumento do sofrimento mental de estudantes universitários. A 

pesquisa realizada por Cavestro e Rocha (2006), com 342 estudantes dos cursos de terapia 

ocupacional, medicina e fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais  

mostram que 15% a 25% dos estudantes manifestam algum sofrimento psicológico no 

decorrer de sua graduação, sendo notória  a depressão e ansiedade. Já os dados apresentados 

pelo estudo feito no Campus da Faculdade Anhanguera do Rio Grande com 455 estudantes 

dos cursos de fisioterapia, psicologia, enfermagem e biologia revelaram que 20% desses 

estudantes apresentaram predisposição para depressão e ansiedade (SILVA; COSTA, 2012).   



Uma pesquisa realizada com 649 universitários por Leão et al. (2018) teve como 

estimativa a prevalência e os fatores relacionados à depressão e ansiedade. Os estudantes 

eram da área da saúde do primeiro ano dos cursos de Enfermagem, Biomedicina, 

Fisioterapia, Medicina e Odontologia, e como instrumento de aplicação foi usado o 

Inventário de Depressão e Ansiedade de Beck. Como resultado do estudo a prevalência de 

depressão foi de 28,6% e de ansiedade 36,1%. 

A pesquisa foi realizada na Universidade Federal de Sergipe em 2019, com 145 

estudantes dos cursos de: Enfermagem, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Farmácia, 

Medicina, Fonoaudiologia, Nutrição e Odontologia. O instrumento utilizado foi o Inventário 

de Ansiedade de Beck. Os estudantes dos cursos de Nutrição e Terapia Ocupacional 

apresentaram maior prevalência de ansiedade, ambos com 40% (SANTOS, et al.). 

Segundo Fernandes et al. (2018, p.02), “Os transtornos mentais comuns na 

população universitária são problemas emergentes e preocupam pela sua prevalência e por 

seus efeitos deletérios à saúde dos estudantes”. 

Decorrente do problema apresentado, o objetivo deste estudo foi descrever os 

sintomas de depressão e ansiedade de estudantes do curso de terapia ocupacional de uma 

universidade pública, utilizando os Inventários de Ansiedade e de Depressão de Beck.   

 

Metodologia 

Trata -se de uma  pesquisa quantitativa, do tipo descritiva. Em geral, suas amostras 

são de maior tamanho e específicas da população resultando em um recorte realista de toda 

a população alvo de pesquisa (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Segundo os autores, é 

considerável que a realidade só pode ser compreendida baseada na análise de dados brutos 

coletados com auxílio de instrumentos padronizados e brutos. 

É uma pesquisa, de acordo com Prodanov et al. (2013), utiliza de uma linguagem 

matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre suas variáveis, etc.  

Usufrui a estatística para relacionar e comparar variáveis com exatidão usando de maiores 

amostras, fazendo testes com hipóteses, analisando as conexões causa-efeito e narrando 

eventos.  

O local do estudo foi a Faculdade de Ceilândia, Universidade de Brasília (FCE/UnB), 

a qual tem aproximadamente dois mil e quinhentos estudantes de diversas Regiões 

Administrativas do Distrito Federal, distribuídos entre os cursos de enfermagem, farmácia, 

fisioterapia, fonoaudiologia, saúde coletiva e terapia ocupacional (FCE, 2007). O curso de 

terapia ocupacional conta, atualmente, com 384 graduandos.  



Participaram do estudo quarenta e seis (46) estudantes de terapia ocupacional, de 

ambos os gêneros e de diferentes semestres. A coleta das informações desses estudantes se 

deu junto à Secretaria de Administração Acadêmica (SAA) da FCE/UnB e com a 

coordenação do curso de terapia ocupacional que auxiliaram nas informações sobre quais 

alunos estavam cursando ou não. A pesquisa teve como critérios de inclusão os estudantes 

que estavam no primeiro ou último semestre de graduação; eram regularmente matriculados 

no ano corrente da pesquisa e que aceitaram participar voluntariamente, por meio da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram excluídos os 

participantes que se encontravam afastados da graduação por motivo de saúde. 

Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um Formulário 

Sociodemográfico, elaborado pela autora, que abordava questões relacionadas à faixa etária, 

gênero, situação conjugal, características étnico-raciais, renda familiar, local de moradia, 

semestre. Também foram utilizados dois questionários, os Inventários de Ansiedade (IAB) 

e Depressão (IDB), desenvolvido por Beck no ano de 1961 com intuito de mensurar a 

intensidade dos sintomas depressivos e de ansiedade na população estudada.  (MALUF, 

2002).  

O IDB possui vinte e uma (21) perguntas com score máximo para ser atingido de 63 

pontos. A pontuação é feita por um intervalo numérico que representa a indicação mínima 

de depressão (0 a 11); depressão leve (12 a 19); depressão moderada (20 a 35); e depressão 

grave (36 a 63). O IAB também é composto por 21 perguntas com avaliação somatória do 

score apresentando: 0 a 10: indicação mínima; 11 a 19: indicação leve; 20 a 30: indicação 

moderada e 31 a 63: indicação grave (BRANDTNER; BARDAGI, 2009).  

 A coleta de dados foi feita no período de maio a junho de 2018. Os estudantes foram 

convidados virtualmente a responderem os questionários de forma on-line. O convite foi via 

divulgação nas redes sociais e foi disponibilizado um link que dava acesso direto ao 

questionário online do Google Forms. Assim que acessavam o formulário, os universitários 

eram encaminhados para uma página contendo o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) disponível para leitura, onde tinham as explicações sobre a pesquisa. O 

TCLE teve assinatura de modo virtual por meio de um ícone de preenchimento obrigatório. 

Os estudantes só poderiam responder os questionários somente após aceitarem participar da 

pesquisa. A estimativa de tempo era de 15 minutos. 

Os dados foram tabulados em planilha Excel e analisados por meio da estatística descritiva 

simples, por meio de frequência absolutas e percentuais. A pesquisa foi aprovada pelo 



Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ceilândia – CEP/FCE, parecer número: 

2.083.671, CAAE: 67079317.10000.8093. 

 

Resultados 

Participaram dessa pesquisa quarenta e seis (46) estudantes do curso de Terapia 

Ocupacional da Faculdade de Ceilândia - UnB/FCE, de forma voluntária. Analisando os 

dados sociodemográficos como gênero, estado civil, idade, raça/cor e renda, verificou-se 

que a maioria eram do gênero feminino (n=44; 95,65%), solteiros (n=43; 93,47%), com 

idade entre 18 a 24 anos (n= 40; 86,95%), que se autodeclaram branco (n=21; 45,65%), com 

renda familiar de até um (1) salário-mínimo (39%). Ao serem questionados sobre o tempo 

de deslocamento até a universidade, a maioria dos estudantes responderam que demoravam 

até duas horas (37%, n=17). A Tabela 1 descreve esses dados. 

 

Tabela 1. Dados sociodemográficos. 

  

 



A partir da análise dos dados do Inventário de Ansiedade de Beck foi possível 

identificar que a maioria dos estudantes de terapia ocupacional apresentavam sintomas de 

ansiedade grave (n =16; 35%), moderada (n= 12; 26%) e leve (n= 11; 24%). Dentre os 

estudantes com ansiedade de moderada a grave, a maioria encontrava-se no terceiro e quarto 

ano do curso (50%). Já os estudantes que apresentaram ausência de ansiedade, estavam 

cursando o primeiro ano do curso (71%). O Gráfico 1, a seguir, mostra alguns desses 

resultados. 

Gráfico 1. Nível de ansiedade dos graduandos de terapia ocupacional (n=46). 

 

Com relação aos sintomas de depressão, com base nas informações colhidas pelo 

Inventário de Depressão de Beck, foi possível verificar que a maioria dos estudantes de 

terapia ocupacional apresentaram sintomas de depressão leve (39%), moderada (31%) e 

grave (15%), conforme Gráfico 2, a seguir. Considerando os estudantes com depressão de 

leve a moderada, a maioria dos graduandos cursava o último ano do curso (47%). Já os 

estudantes com depressão grave encontravam-se no terceiro ano do curso (71%). 

 

Gráfico 2. Sintomas de depressão dos graduandos de terapia ocupacional (n=46). 



 

  

Discussão 

 

O presente estudo buscou descrever os sintomas de ansiedade e depressão de 

estudantes do curso de Terapia Ocupacional em uma universidade pública. Pode-se verificar 

que a maioria dos estudantes que participaram da pesquisa se encontravam na faixa etária 

de 18 a 24 anos, corroborando os dados da V Pesquisa Socioeconômico e Cultural do(as) 

graduandos(as) das IFES da Fonaprace (2018), os quais identificaram a mesma faixa etária 

predominantes entre os universitários. 

As análises partindo achados do IDB, nesta pesquisa, apresentaram predomínio de 

sintomas de depressão leve e moderada, nas estudantes mulheres, que se encontravam na 

faixa etária de 18 a 24 anos. Em conformidade com esses resultados, Cavestro e Rocha 

(2006) em seu estudo realizado com 342 estudantes dos cursos de fisioterapia, medicina e 

terapia ocupacional, buscando determinar e comparar os índices de depressão e suícidio 

entre estudantes da área da saúde, mostrou uma prevalência de sintomas de depressão em 

estudantes mulheres, na faixa etária de 18 a 25 anos, do curso de terapia ocupacional 

(28,2%).  

Em uma pesquisa realizada com 224 estudantes da área da saúde, com a finalidade 

de investigar a relação e depressão entre estudantes e testar associação com hábitos de vida, 

utilizando-se do instrumento Inventário de Depressão de Beck, identificou que 41,52% dos 

estudantes apresentaram sintomas de depressão leve a moderada (SANTOS et al., 2021). Já 

o estudo feito por Brito et al. (2021) com 47 estudantes da área da saúde de uma universidade 

privada localizada no sudoeste da Bahia com o objetivo de verificar os sinais de depressão 

mais prevalentes utilizando como instrumento para essa coleta o Inventário de depressão de 

Beck, constatou que 36,2% dos estudantes apresentaram depressão moderada e 21,3% leve. 



Com relação aos resultados do IAB nesta pesquisa, o presente estudo apontou uma 

predominância de sintomas de ansiedade moderada e grave dos estudantes de terapia 

ocupacional. Andrade e Pires (2017), em sua pesquisa realizada com 533 estudantes de 31 

cursos diferentes de graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com 

objetivo de avaliar os  níveis  e  identificar  os  possíveis  geradores  de  ansiedade, por meio 

do Inventário de Ansiedade de Beck. Os resultados mostram que 31,5% apresentaram 

sintomas leves; 25%  graves e 23,5% moderados. Já Maximiano et al. (2020) em sua 

pesquisa com 150 alunos do curso de Educação Física vbgde uma universidade de Minas 

Gerais, com objetivo de identificar os níveis de ansiedade nesses estudantes, utilizou como 

instrumento o Inventário de ansiedade de Beck que resultou em 29,98 de sintomas graves e 

28, 06 sintomas moderados.  

Foi possível identificar neste estudo, a predominância de sintomas de ansiedade entre 

os estudantes de terceiro e quarto período do curso de terapia ocupacional; e com sintomas 

de depressão a maioria dos estudantes encontram-se no último ano da graduação. Divergindo 

desses dados, outros estudos mostraram que os estudantes dos últimos anos de graduação 

apresentaram alto nível de ansiedade.  A pesquisa de Carvalho et al (2015) teve como 

objetivo investigar os níveis de ansiedade em universitários ingressantes e concluintes. 

Participaram 1.112 estudantes de várias áreas da graduação, tendo entre elas a área da saúde.  

Como instrumento, foi utilizado o Inventário de ansiedade de Beck, mostrando que todos os 

estudantes que estavam no último ano de graduação apresentaram alto índice de ansiedade. 

Outra pesquisa feita por Moisés e Giron (2019), com 20 universitários sendo 10 no início da 

graduação e 10 no último ano, com objetivo de comparar os níveis de ansiedade utilizando 

o Inventário de Ansiedade de Beck, apresentou em seus resultados que os estudantes em ano 

de conclusão de graduação apresentam maior índice de ansiedade. 

De acordo com Soares e Santos (2020) existe grande incidência de sintomas de ansiedade 

na população universitária, e a existência desse sofrimento mental na vida dos estudantes 

pode afetar o seu desempenho acadêmico, a própria permanência na graduação e agravar 

quadros pré-existentes. 

Como podemos ver no decorrer desse estudo, o estudante vivencia muitas exigências 

e cobranças tanto do meio social quanto dentro da vida acadêmica, principalmente no fim 

da graduação que é quando a sua identidade profissional está se construindo. A identidade 

profissional é o que difere um grupo de outro e na Terapia Ocupacional essa identidade 

acaba sendo afetada principalmente ao se tratar de suas definições, que na maioria das vezes 



são longas e confusas enquanto outras profissões tem a definição curta, com poucas palavras 

(CARVALHO, 2012).  

Frente às mudanças no ingresso ao ensino superior e o distanciamento da família, de 

acordo com Teixeira et al., (2007) o apoio emocional que os jovens recebem no convívio 

familiar, pode repercutir positivamente nessa adaptação na universidade e também no bem 

estar psicológico. Para Almeida (2014) a ligação entre a rede de apoio familiar e a saúde 

mental demonstra essa importância familiar como fator de proteção com problemas 

relacionados à crise dentro da universidade que pode resultar em consequências agravantes 

tanto para a saúde mental quanto física. 

Assim, foi perceptível a necessidade de um cuidado da universidade diretamente com 

os estudantes de Terapia Ocupacional. A existência de sintomas de ansiedade e depressão 

nesses estudantes é uma problemática emergente que precisa de maior atenção, 

principalmente por se tratar de um curso da área da saúde. 

As universidades necessitam pensar em espaços que disponibilizam falar e discutir 

sobre a saúde mental dos estudantes de modo interdisciplinar. Pensar em implantação de 

espaços que proporcionam acompanhamentos psicológicos, psicopedagógico e psiquiátrico. 

(BARRETO, 2020). De forma a disponibilizar um ambiente que tenha planejamento 

estratégico de promover ações voltadas diretamente à saúde mental incluídos nos serviços 

que ela disponibiliza para o aluno, que na maioria das vezes passa grande parte do seu dia 

dentro da instituição de ensino.  

 

Conclusão 

 

Nota-se que problemas relacionados à saúde mental dos jovens universitários estão 

cada vez mais recorrentes no âmbito acadêmico. Este estudo teve como objetivo descrever 

os sintomas de depressão e ansiedade de estudantes do curso de Terapia Ocupacional de uma 

universidade pública. 

O alto índice de sintomas de ansiedade (leve e moderada) e depressão (grave e 

moderada) dos estudantes de Terapia Ocupacional deixa um alerta para a problemática 

crescente do sofrimento mental no contexto universitário, e mostrou que o gênero feminino 

está mais propenso ao desenvolvimento desses sofrimentos psíquicos. 

Tal pesquisa pode incentivar estudos sobre essa temática com cursos de todas as 

áreas da saúde e com amostras maiores de estudantes, apurando os reais indicadores de saúde 

e doença inseridos no meio universitário. É de grande importância que novas pesquisas 



sejam realizadas sobre o assunto, visando identificação precoce e tratamento aos que 

necessitarem. 

Assim, os resultados deste estudo podem ser utilizados para pensar na promoção da 

saúde mental de estudantes de Terapia Ocupacional, com intuito de ajudar a enfrentar as 

dificuldades do cotidiano, em prol da redução do sofrimento psicológico gerando uma 

melhora na qualidade de vida. 
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