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Epígrafe  
 

“Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro 
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RESUMO 

 

 

 
 
Estudantes de saúde estão em constante contato com fatores estressantes durante a graduação 

gerando altas taxas de desgaste e o desenvolvimento de sintomas como a ansiedade. O objetivo 
do estudo foi descrever as informações autorrelatadas de ansiedade e discuti-las a partir de 

hábitos de vida dos estudantes da Faculdade de Ceilândia (FCE) da Universidade de Brasília 
(UnB). O estudo foi descritivo transversal de análise do banco de dados, apresentados em 
frequência, percentual e médias (desvios-padrão), sobre graus de percepção de ansiedade pela 

pontuação alcançada no Inventário de Traço e Estado de Ansiedade (STAI-Y); e também 
caracterizou a amostra de acordo com sexo, curso de graduação, hábitos de tabagismo, consumo 

de álcool e atividade física. Sessenta (60) estudantes participaram do estudo, média de idade de 
21,11 anos (DP=2,19); média de pontuação no STAI-Y de 43,63 (DP=10,31). Onze (11) 
estudantes (18,3%) declararam grau de ansiedade baixo; 35 (58,3%) grau de ansiedade 

moderado; e 14 (23,3%) grau de ansiedade alto/grave. Cinquenta (50) estudantes (83,3 %) 
alegaram não fumar (sendo 6 fumantes) que se encontravam com grau moderado de ansiedade. 

50% dos participantes relataram consumir bebida alcoólica e o grau de ansiedade relatado por 
eles foi moderado; 33 (55%) dos participantes se declararam sedentários e tiveram uma maior 
representatividade nos graus moderado e alto/grave de ansiedade. Concluiu-se que a maioria 

dos estudantes da FCE que participaram do estudo consome bebida alcoólica, são sedentários, 
e se declararam moderadamente ansiosos. 

 
Palavras-chave: Ansiedade, Estudantes, Saúde. 

 

 

 

  



   
 

   
 

 

ABSTRACT 

 

 

 
 
 
Health students are in constant contact with stressors during graduation, generating high rates of burnout 

and the development of symptoms such as anxiety. The aim of the study was to describe the self-reported 

information about anxiety and discuss it from the life habits of students at the Faculty of Ceilândia (FCE) 

of the University of Brasília (UnB). The study was a descriptive cross-sectional analysis of the database, 

presented in frequency, percentage and means (standard deviations), on degrees of perception of anxiety 

by the score achieved in the Trait and State Anxiety Inventory (STAI-Y); and also characterized the 

sample according to sex, undergraduate course, smoking habits, alcohol consumption and physical 

activity. Sixty (60) students participated in the study, mean age of 21.11 years (SD=2.19); mean STAI-

Y score of 43.63 (SD=10.31). Eleven (11) students (18.3%) reported a low level of anxiety; 35 (58.3%) 

moderate degree of anxiety; and 14 (23.3%) high/severe anxiety levels. Fifty (50) students (83.3%) 

claimed not to smoke (6 of them smokers) who had a moderate degree of anxiety. 50% of the participants 

reported consuming alcohol and the degree of anxiety reported by them was moderate; 33 (55%) of the 

participants declared themselves to be sedentary and had a greater representation in the moderate and 

high/severe degrees of anxiety. It was concluded that most of the FCE students who participated in the 

study consume alcoholic beverages, are sedentary, and declared themselves moderately anxious.  

Keywords: Anxiety, Student, Health. 
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1. INTRODUÇÃO 

Profissionais da área da saúde têm uma profissão muito exigente, já que se tem níveis 

prolongados de estresse que geram altas taxas de desgaste (Turner & Mccarthy, 2017).  Essa 

população é comumente afetada por doenças mentais, podendo abranger desde ansiedade, 

depressão e outros quadros psicológicos a casos extremos que podem ocasionam em suicídios. 

Os estudantes de saúde, os futuros profissionais dessa área, enfrentam problemas semelhantes. 

O ingresso e a submersão do indivíduo no ambiente universitário trazem consigo grandes 

mudanças para os estudantes, uma vez que há um aumento da carga horária e do ritmo de vida, 

aquisição maiores de responsabilidades e cobranças da sociedade. Em muitos casos há o 

distanciamento geográfico da família, aliado aos problemas recorrentes e inerentes a cada 

núcleo familiar. E é tudo isso, que o processo de formação universitária é considerado na 

literatura como um período extremamente suscetível à ansiedade e outros transtornos mentais 

(Fernandes et al., 2018; Basudan, Binanzan & Alhassan, 2017). 

O conceito de transtorno de ansiedade tem sua ancestralidade associado a um outro 

termo mais amplo que surgiu no fim do século XVIII, a neurose. A neurose foi definida por 

Cullen em sua principal obra, First Lines of the Practice of Physic de 1790, como sendo um 

conjunto bastante heterogêneo de doenças sem febre, inflamações ou outras lesões tópicas. 

Entretanto com o passar dos anos e das décadas essa visão foi sofrendo algumas modificações 

e teve marcos muito grandes como foi o caso da influência que Kretschmer e Schneider. Estes 

vislumbraram uma psiquiatria com caráter mais biológico aos quadros neuróticos, da psiquiatria 

influenciada por Freud, que acentuou a necessidade de diferenciar a psiquiatria voltada para a 

psicologia (Allen, Leonard & Swedo, 1995). 

Já nos dias atuais, depois de várias subdivisões que a neurose sofreu, tem-se o termo 

ansiedade, que é inerente a condição humana (Cordás, 2014), Barlow (2002) descreve a como 
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sendo “uma emoção orientada ao futuro, caracterizada por percepções de incontrolabilidade e 

imprevisibilidade sobre eventos potencialmente aversos e um desvio rápido na atenção para o 

foco do evento potencialmente perigoso ou para a própria resposta afetiva do indivíduo a esse 

evento”. Assim, pode-se definir a ansiedade como sendo um sistema de resposta cognitiva, 

afetiva, fisiológica e comportamental do ser humano ao meio em que está inserido e às 

circunstâncias que vivencia, uma vez que há uma interpretação desses fatores, considerados 

altamente aversivas, por serem eventos imprevisíveis, incontroláveis que têm um potencial para 

se tornar uma ameaça aos interesses vitais do indivíduo (Cordás, 2014). Entretanto, diferente 

do pressuposto comum nem sempre a ansiedade é ruim, ela passa a ser considerada como uma 

doença quando gera respostas exageradas e desproporcionais aos estímulos que a provocaram 

interferindo assim na qualidade de vida do indivíduo (Hyde, Ryan & Waters, 2019). 

A presença de ansiedade pode estar entrelaçada com a presença do medo, sendo que a 

primeira está mais relacionada á preocupação, á apreensão e aos nervosismos em circunstâncias 

incertas; e já o medo seria um conjunto de respostas vitais ao perigo iminente, sendo que a 

ansiedade gera uma resposta que pode ser mais ampla, difusa, de menor intensidade e está mais 

associada à tensão muscular e vigilância em preparação para o possível perigo iminente (Clark 

& Beck, 2012; Hamm 2019; Hyden, Ryan & Waters, 2019). 

O sistema nervoso autonômico desempenha um papel importante tanto no medo como 

na ansiedade ao realizar a regulação das funções corporais involuntárias tais como a frequência 

respiratória (FR), frequência cardíaca (FC), pressão arterial (PA) e digestão. Esse sistema é 

composto pelo o sistema nervoso simpático (SNS) e o sistema nervoso parassimpático (SNP) 

que dependendo do estimulo recebido pelo indivíduo pode ocorrer ativação de padrões opostos 

como é o caso de respostas defensivas, em que ocorre excitação do SNS e inibição do SNP ou 

pode ocorrer uma coativação ou uma codesativação, sendo que o primeiro está mais relacionado 
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à tentativa de limitar os efeitos adversos da alta ativação do SNS e o segundo está relacionado 

com uma resposta de conservar recursos metabólicos (Hyden, Ryan & Waters, 2019). 

O eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) também tem ação importante no processo 

da ansiedade. Esse sistema é ativado em conjunto com o SNS em situações de frustração, 

indícios de punição e novidades, o que leva a uma ansiedade antecipatória. As respostas 

neuroendócrinas a estímulos estressores fazem com que a hipófise libere o hormônio 

adrenocorticotrófico (ACTH) na corrente sanguínea. O ACTH atua no córtex adrenal 

promovendo a liberação do cortisol e adrenalina (Graeff, 2007; Rosa, 2016). 

A consequência desse transtorno, que gera grande desorganização funcional no 

sistema nervoso autonômico, é um conjunto de sinais e sintomas que se apresentam de forma 

variada em cada indivíduo. Dentre eles se destacam a confusão ou distorções da percepção e 

consequentemente podem influenciar nos processos de atenção, prejudicando assim 

aprendizagem e memória (Castilho, 2007). Sinais e sintomas característicos estão englobados 

nos níveis de consciência, comportamental e fisiológico, dentre eles o aumento de FR, FC, PA, 

suor, tremor e tensão muscular (Kazdin, 2000). 

Visto a complexidade dos transtornos de ansiedade, a literatura traz uma série de 

diferentes instrumentos para a avaliação. Dentre esses, um dos instrumentos mais sensíveis , 

reproduzíveis e simples para diagnosticar ansiedade e principalmente para diagnostico 

diferencial de depressão é o Inventário de Traço e Estado de Ansiedade (STAI), que conta com 

mais de 14.000 citações em artigos de sua versão adulta e com mais de 60 adaptações culturais 

e linguísticas e (Guillén-Riquelme & Buela-Casal, 2014), sendo a forma Y (STAI-Y) uma 

versão resumida do questionário (Ortuno-Sierra et al., 2016). 

Os estudos em saúde mental e o bem-estar no ensino superior vem ganhando força nos 

últimos anos e se observa um foco na população de ciências da saúde, principalmente medicina, 
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odontologia e enfermagem. Entretanto, não há muita informação a respeito da relação de 

ansiedade com os alunos de graduação dos outros cursos. E seriam esses jovens adultos 

ansiosos? 

O objetivo deste estudo foi descrever as informações autorrelatadas de ansiedade e 

discutir a partir de hábitos de vida dos estudantes da Faculdade de Ceilândia (FCE) da 

Universidade de Brasília (UnB) pela pontuação que tiveram no questionário STAI-Y. 

2. METODOLOGIA 

2.1 Aspectos éticos 

Estudo de análise de banco de dados, descritivo transversal, secundário ao estudo 

primário: “Avaliação da responsividade ao estresse em alunos de graduação da Universidade 

de Brasília” desenvolvido no Campus Ceilândia, entre janeiro do ano de 2019 a março de 2020. 

O estudo foi realizado pela fisioterapeuta Bruna Pereira de Macedo durante seu doutorado no 

Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade 

de Brasília (UnB) cujo pesquisador principal é o professor Jorge Luis Lopes Zeredo e 

pesquisadora assistente a professora Ana Clara Bonini Rocha.  

A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética da Faculdade de Saúde da 

UnB pelo parecer 2.918.387 (CAAE: 82412418.0.0000.0030). Os participantes assinaram o 

Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE). 

2.2 População e Amostra 

Foram selecionados participantes presentes na base de dados do estudo primário: 

estudantes de graduação dos cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 

Saúde Coletiva e Terapia Ocupacional da Universidade de Brasília – Faculdade de Ceilândia 

(FCE/UnB). Critérios de inclusão: estudantes de graduação de 18 a 30 anos, ambos os sexos, 

que não faziam uso de medicamentos que afetassem o Sistema Nervoso Central. Critérios de 
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exclusão: diagnostico de doença mental, neurológica ou psicológica, arritmia cardíaca ou 

marca-passo cardíaco.  

Os participantes foram captados para a pesquisa primária pelos pesquisadores por meio 

de divulgação de banner presentes nos espaços comuns da faculdade, publicações em redes 

sociais e pelo convite direto e o agendamento seguiu o critério de conveniência de acordo com 

a disponibilidade dos participantes para o estudo. 

2.3 Desenho do Estudo 

A coleta de dados do estudo primário ocorreu em uma sala climatizada com ar-

condicionado, tranquila e na presença de dois pesquisadores dentro do Laboratório de Fisiologia 

Humana da FCE. 

Após chegada no Laboratório, os participantes foram instruídos a aguardar 

confortavelmente por 10 minutos na sala de espera. Em seguida o indivíduo era convidado a 

entrar na sala do experimento, em que deveria se sentar para ler e preencher o Termo de 

Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE) e uma ficha com dados pessoas para identificação. 

Posteriormente, os participantes responderam o STAI-Y mediante ao comando: “Abaixo 

encontra várias afirmações que as pessoas usam para descrever como se sentem. Leia cada 

frase cuidadosamente e depois ponha uma cruz no número à direita para indicar como se sente 

a gora, isto é, neste momento. Não há respostas certas ou erradas. Não perca muito tempo em 

cada frase, dê a resposta que melhor parece descrever como se sente agora”. Em caso duvidas 

o pesquisador deveria repetir o comando. 

2.4 Variável do estudo e instrumento 

Ansiedade medida pelo Inventário de Traço e Estado de Ansiedade (STAY-Y), onde o 

participante responde a uma escala do tipo Likert com 4 opções, sendo 1 = de modo nenhum; 2 

= um pouco; 3 = mais ou menos; e 4 = muito. Dentre esses itens do inventario há alguns que 

são positivos para ansiedade e outros negativos, necessitando assim uma recodificação dos itens 
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que contrários a ansiedade antes de se realizar a soma. Na classificação dos escores, os graus 

de ansiedade são: baixo = 20 a 34; moderado = 35 a 49; e alto/grave (≥50). (Spielberger, 2010; 

Cunha, 2011; Racic et al., 2017; Silva & Campos, 1998). 

2.5 Coleta de dados e análise estatística 

A coleta de dados foi realizada após a finalização da coleta do estudo primário. As 

informações foram extraídas do banco de dados digital gerados na coleta. Utilizou-se 

Microsoft® Excel e SPSS versão 5.0. 

3. RESULTADOS 

A amostra foi composta por 60 participantes. Média de idade de 21,11 anos (DP=2,19), 

dos quais 70% eram mulheres (n=42), 30% eram homens (n=18) e cursavam os cursos de 

enfermagem 15% (n=9), farmácia 11,7% (n=7), fisioterapia 48,3% (n=29), fonoaudiologia 10% 

(n=6), saúde coletiva 8,3% (n=5) e terapia ocupacional 6,7% (n=4). Se destacando uma grande 

representação da população como feminina com um grau moderado de ansiedade e do curso de 

fisioterapia (Tabela2). 

O grau de percepção de ansiedade obteve uma pontuação média de 43,63 (DP-10,31). 

A pontuação do STAI-Y foi organizada por níveis que foram: baixo grau de ansiedade com 

representatividade de 18,3% (n=11); moderado grau de ansiedade de 58,3% (n=35); alto/grave 

grau de ansiedade de 23,3% (n=14) (Tabela 1). 

A separação de hábitos de vida e o grau de ansiedade foi representado pela tabela 3. 

Sendo que 83,3% (n=50) alegaram não fumarem e dos 16,7% (n=10) que eram fumantes 10% 

(n=6) se enquadraram com um grau moderado de ansiedade. Já ao consumo de alcool dos 

entrevistados, metade da população alegou ingerir álcool, dos quais 26,7% (n=16) tinham grau 

moderado e 11,7% (n=7) grau baixo, enquanto que dos não etilistas foram 31,7%(n=19) para 

moderado e 6,7% (n=4) para baixo. Para atividade física tem se que 45% (n=27) dos estudantes 
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praticam e têm menor representatividade nos graus moderados e alto/grave (26,7% e 8,3%, 

consecutivamente) comprados com os jovens que não praticam atividade física (31,7% e 15%).  

Tabela 1.  Graus de ansiedade declarados pelo Inventário de Traço e Estado de Ansiedade (STAI-

Y) apresentados em frequência (n), percentual (%), médias e desvios-padrão (DP).  

Percepção de Ansiedade n % Média DP 

Baixo 11 18,3 28,45 4,59 

Moderado 35 58,3 42,97 4,28 

Alto/Grave 14 23,3 57,21 4,90 

Total 60 100 43,63 10,31 

 

Tabela 2. Graus de ansiedade percebido avaliado pelo Inventário de Traço e Estado de Ansiedade 

(STAI-Y) considerados sexo e curso de graduação dos participantes, apresentados em frequência 

(n), percentual (%), médias e desvios-padrão (DP). 

Participantes 

Percepção de Ansiedade Total 

Média DP Baixo Moderado 
Alto/Grav

e n % 

n % n % n % 

Mulheres 5 8,3 25 41,7 12 20 42 70 45,9 9,94 

Homens 6 10 10 16,7 2 3,3 18 30 38,33 9,39 

Curso de Enfermagem 1 1,7 6 10 2 3,3 9 15 41,11 8,95 

Curso de Farmácia 2 3,3 4 6,7 1 1,7 7 11,7 39,57 9,28 

Curso de Fisioterapia 7 11,7 17 28,3 5 8,3 29 48,3 43,48 10,72 

Curso de Fonoaudiologia 0 0 5 8,3 1 1,7 6 10 41,66 6,31 

Curso de Saúde Coletiva 0 0 2 3,3 3 5 5 8,3 54,4 7,16 

Curso de Terapia 

Ocupacional 
1 1,7 1 1,7 2 3,3 4 6,7 47 14,94 

 

Tabela 3. Graus de ansiedade percebido avaliado pelo Inventário de Traço e Estado de Ansiedade 

(STAI-Y) considerados hábitos de vida de tabagismo, consumo de bebida alcoólica e atividade 
física, apresentados em frequência (n), percentual (%), médias e desvios-padrão (DP). 

Hábitos de vida 

Percepção de Ansiedade Total 

Média DP Baixo Moderado 
Alto/ 

Grave n % 

n % n % n % 

Tabagismo 

Sim 2 3,3 6 10 2 3,3 10 16,7 43 11,69 

Não 9 15 29 48,3 12 20 50 83,3 43,76 10,14 

Bebida Alcoólica  

Sim 7 11,7 16 26,7 7 11,7 30 50 43,26 11,43 

Não 4 6,7 19 31,7 7 11,7 30 50 44,5 9,55 

Atividade Física 

Sim 6 10 16 26,7 5 8,3 27 45 42,66 10,68 

Não 5 8,3 19 31,7 9 15 33 55 44,42 10,09 
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4. DISCUSSÃO 

Os resultados encontrados no estudo mostram uma população de estudantes ansiosos, 

uma vez que mais da metade dos indivíduos apresentou uma pontuação de grau percebido de 

ansiedade acima de 34 pontos, representando altos níveis de ansiedade. O estudo de Fernandes 

(2018) já havia mostrado que estudantes de graduação encontram-se ansiosos, correlacionando 

com pouco tempo e baixa qualidade de atividades de lazer que, por sua vez, podem estar 

relacionadas á uma alta demanda do curso e sobrecarga de atividades extracurriculares. Os 

níveis de ansiedade encontrados no presente estudo são consistentes com os valores 

anteriormente relatados entre estudantes da área de saúde (Busandan et al., 2017; Carmona et 

al., 2017; Capdevila-Gaudens et al., 2021). 

Os estudos de Capdevila-Gaudens (2021) e Carmona (2017) mostram que estudantes 

em diferentes épocas de sua formação profissional, podem alcançar níveis altos de ansiedade 

percebidos, ficaram com uma pontuação acima de 44 pontos no STAI-Y. Os exames são 

situações provocativas de ansiedade em alunos, o que foi demonstrado por Thiemann (2020) 

observando que estes foram afetados pela proximidade de exames avaliativos. Os acadêmicos 

por estarem constantemente sendo testados, estão provocando de forma contínua sua saúde 

mental. Assim, outros transtornos mentais, tais como estresse e depressão, impedimentos 

acadêmicos, psicossociais ou físicos (Racic et al., 2017).  

A presença desses transtornos na vida acadêmica vem crescendo e afetando os 

estudantes de tal forma, que em 2021 o Decanato de Assuntos Comunitários da UnB abriu um 

edital de auxílio emergência de apoio à saúde mental com 200 vagas, por meio do qual a 

Universidade oferece apoio financeiro aos estudantes para consultas com psiquiatras, 

atendimento psicológico e compra de medicamento (Universidade de Brasília, 2021). Esse 

tipo de ação socioeconômica é extremamente relevante e deve ser incentivada, pois garante 

que estudantes em situação de vulnerabilidade tenham acesso a tratamento pscicológico-
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psiquiatrico adequado. Entretanto, esse tipo de ação também serve como um indicador de 

que a Universidade não consegue sozinha gerenciar a saúde e bem-estar mental de seus 

alunos, recorrendo à terceirização destas demandas. 

A literatura aponta a associação entre a vivencia e a percepção de ansiedade com 

distúrbios de sono, insatisfação, despreparo emocional, o uso de substancias e manifestações 

de doenças psicológicas, como variados graus de depressão, níveis moderados de estresse e 

bipolaridade. A ansiedade em baixos níveis pode influenciar positivamente o desempenho 

acadêmico dos alunos, entretanto em níveis elevados gera um efeito oposto (Fernandes et al., 

2018) e isso se dá ao gerar dificuldades cognitivas ao estudante, tais como distúrbios de 

memória, bloqueio e incapacidade para tomar decisões (Racic et al., 2017). 

Ao se analisar as médias gerais da percepção de ansiedade retratado no STAI-Y 

encontra se que as mulheres têm uma maior percepção de ansiedade do que os homens, o que 

está de acordo diversos estudos (Capdevila-Gaudens et al., 2021; Busadan et al., 2017; Carmona 

et al., 2017), salve algumas exceções (Peker et al., 2009). A hipótese levantada por Busadan 

(2017) alude que uma explicação para esse achado se dá nas diferenças psicológicas intrínsecas 

entre os gêneros. Ademais, se tem também influências culturais e históricas na sociedade em 

que se espera um determinado comportamento dos gêneros, induzindo assim a habilidade 

desses indivíduos de como administrar eventos estressantes e inibindo ou incentivando a 

aceitação e a externalização de que essas pessoas estão sofrendo de algum tipo de distúrbio 

psicológico. 

Iwamoto (2018) exemplifica as influencias nas diferenças psicológicas de gênero ao 

apontar que homens que se conformam com normas masculinas, tais como violência, playboy 

e autossuficiência podem demonstrar sua masculinidade de modo prejudicial ao seu bem estar. 

E atitudes como uma super valorização da independência, uma busca de vários parceiros 

sexuais como forma de auto afirmação e a dificuldade para regular seus problemas emocionais 
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vão proporcionar um cenário propicio para o risco de experimentar afeto negativo e 

sintomatologia depressiva, a evasão da procura de ajuda para problemas emocionais e 

comportamentos violentos (Iwamoto et al., 2018). Sendo essa uma possível contextualização 

para os resultados encontrados neste estudo referentes aos homens, sendo que esses indivíduos 

podem de sim apresentar distúrbios psicológicos, entretanto devido influencias externas, como 

da sociedade, e internas ocasionam não reconhecerem ou não externalizarem seu sofrimento.  

Já as mulheres sofrem com pressões que são introduzidas diariamente pela sociedade 

na manutenção de filhos, casa, casamento, trabalhos laborais e lidar com diversos estereótipos 

impostos. Ademais, há fatores biológicos que podem influenciar esses indivíduos, como é o 

caso do transtorno disfórico pré-menstrual, em que mulheres com esse distúrbio apresentam 

níveis anormais de estrogênio, progesterona e outros esteroides gonadais ao longo do ciclo 

menstrual (Altemus et al.,2014). E, por si, só o conjunto desses fatores permite um ambiente 

favorável para o desenvolvimento de distúrbios psicológicos na população feminina, mas 

quando se traz essa realidade para o ambiente acadêmico em que, historicamente, a maioria d os 

cursos de saúde são representados por mulheres, há uma potencialização para que esses 

indivíduos se encontrem mais ansiosos do que os homens.  

Além das diferenças na autopercepção de ansiedade Altemus (2014) propõe uma 

diferença no curso e na apresentação clínica do transtorno de ansiedade generalizada. Portanto 

mulheres se queixam frequentemente de desconfortos somáticos – fadiga e tensão muscular – 

e sintomas autonômicos – cardiorrespiratórios e gastrointestinais. Já os homens são mais 

propensos a apontarem tensão em relacionamentos familiares e com amigos. Em indivíduos 

com um curso crônico de ansiedade tem-se que os homens são mais tendenciosos ao abuso de 

álcool e substancias comórbidas e as mulheres apresentam maiores taxas de transtornos de 

humor e ansiedade comórbidos (Altemus 2014). 
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Um outro fator a ser observada é trazido por Björkenstam (2017) que aponta 

indivíduos LGBTQIA+ como tendo maiores riscos de autorrelato de depressão e ansiedade e 

que também são mais propensos a desenvolver quadros de ansiedade e/ou depressão em 

comparação com os heterossexuais, visto a pressão e subjulgamento social os quais esta 

população está exposta. É necessário que órgãos gestores tenham uma maior atenção para com 

esses indivíduos, objetivando a defesa da não discriminação e proteção da população de 

minorias sexuais no meio acadêmico. Esta é uma medida logica do esforço para diminuir a 

ansiedade e depressão em um meio conveniente para distúrbios psicológicos. 

O resultado das medias quanto ao STAI-Y, por curso, aponta que os cursos de Saúde 

Coletiva e Terapia Ocupacional tiveram as medias mais altas, sendo o primeiro com grau de 

alto/grave de ansiedade e o segundo com um valor relativamente próximo ao limite de grau 

moderado para alto/grave de ansiedade; enquanto os demais cursos, Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia e Fonoaudiologia tiveram suas medias inseridas no grau moderado. Partindo da 

ideia de que alunos do mesmo curso, do mesmo campus, sofrem fatores estressores e adversos 

semelhantes durante o período de graduação, se pressupõe que há cursos que fazem uso de mais 

fatores externos e internos estressantes que irão atuar de forma negativa no individuo, 

aumentando a tensão, influenciando habilidades de gerenciamento emocional desses 

indivíduos. 

Para a população avaliada nesse estudo, 50% dos estudantes alegaram consumir álcool, 

sendo que desses metade relatou beber em média uma vez por semana. Segundo a World Health 

Organization (WHO) jovens entre 20 e 24 anos nas Américas apresentam uma prevalência de 

consumo de álcool de 54,7%, o que demonstra que os resultados encontrados nesse trabalho 

estão de acordo com o esperado, o que é preocupante devido ao valor alto. Apesar desse valor 

ser alto, não se pode afirmar que este é um fator preditor para o desenvolvimento de doenças 

psicológicas já que ainda se há muita divergência na literatura. No entanto como Silva (2021) 
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retrata em sua pesquisa o uso abusivo do álcool está diretamente relacionado às dificuldades de 

adaptação frente aos problemas e ao modo de agir em situações de mudanças. 

Com relação o tabagismo, observou-se que 16,7% dos estudantes que alegaram 

fazerem uso dessa pratica, sendo que 10% se encontravam com uma ansiedade moderada. O 

que chama a atenção nesses dados é que mesmo com uma grande variação entre a população 

de quem fuma e não fumantes, a pontuação média do STAI-Y teve uma diferença muito 

pequena entre si. Assim o álcool ainda não se há consenso na literatura se o tabagismo é um 

fator de risco ou uma consequência da ansiedade. Entretanto, mesmo com essas divergências é 

preocupante a presença de fumantes mesmo que em uma porcentagem pequena da população, 

uma vez que, há estudos que mostram que o tabagismo tem uma maior prevalência de danos à 

saúde e ao psicológico do indivíduo. E um questionamento interessante levantado por Lavallee 

(2021) seria a ansiedade como sendo um fator de manutenção do tabagismo, ao invés de ser um 

preditor já que em seu estudo traz a relação do uso do tabagismo como uma tentativa de um 

mecanismo de enfrentamento para redução da ansiedade, uma forma de automedicação. 

Em relação a atividade física, 55% dos estudantes responderam que não têm o habito 

de se exercitar, podendo assim se afirmar que majoritariamente essa população seria 

predominantemente sedentária. Esse achado condiz com o que foi afirmado pela Organização 

Mundial de Saúde (2010) de que 60% da população mundial não pratica atividade física 

moderada. Esse aumento do comportamento sedentário se dá devido empregos, jogos de 

computador, smartphones e televisão. Ademais a isso, os universitários gastam em média uma 

grande quantidade de tempo sentados, como é o caso dos universitários americanos que ficam 

sentados em média 4,2 horas por dia ou dos estudantes coreanos que gastam quase que o dobro 

de tempo sentados que os americanos (Lee & Kim, 2019).  

A falta de atividade física pode atuar de várias formas negativas no estado geral de 

saúde de um indivíduo, podendo ir desde de questões de obesidade, maior índice de mortalidade 
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até o aumento do nível de ansiedade, estresse e depressão. E a população de graduandos da 

FCE/UnB que são sedentários consegue exemplificar um pouco dessa realidade, já que, 15% 

de alunos têm grau alto/grave e 31,7% têm grau moderado de ansiedade. 

Essa faixa etária em que os graduandos se encontram é um momento em que adquirir 

e cultivar novos hábitos é facilitado e esse fato pode trazer tanto benefícios como malefícios 

que somados à essa vulnerabilidade psicológica a que muitos alunos se encontram podem levar 

a caminhos decisivos na vida desses indivíduos. E assim, é necessária uma atenção tanto das 

universidades como do governo para incentivar práticas de atividade física, bem como fornecer 

e divulgar apoio profissional relativo ao cuidado da saúde mental. 

5. CONCLUSÃO 

 Os estudantes de graduação da FCE/UnB participantes do estudo apresentaram grau 

autorrelatado de ansiedade moderado a alto/grave, sendo caracterizados por serem sedentários 

e consumidores de bebida alcoólica.  

 Considera-se que a presença de ansiedade nos jovens que participaram desse estudo foi 

evidente, e a limitação da pesquisa não permite atribuir a esse estado os hábitos de consumir 

álcool e ser sedentário. Porém, os dados devem servir para alertar familiares, gestores e 

docentes a olhar com mais atenção para a saúde mental dessa população.  

 Os resultados apresentados apontam para a necessidade de (1) desenvolver pesquisas 

mais abrangentes e aprofundadas sobre a saúde mental dos estudantes universitários; (2) 

incentivar a atividade física no ambiente acadêmico; (3) incentivar campanhas informativas 

sobre os efeitos do álcool e do tabaco no organismo; (4) promover atividades que eduquem 

sobre a importância do discurso pautado no exemplo do profissional de saúde na sociedade.  
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APÊNDICES A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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ANEXOS A – Normas da Revista Cientifica Escolhida 
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ANEXOS B – Parecer de Aprovação em Comitê de Ética 

 



   
   
 

 
 

40   
 



   
   
 

 
 

41   
 



   
   
 

 
 

42   

 



   
   
 

 
 

43   

 



   
   
 

 
 

44   

 



   
   
 

 
 

45   
 



   
   
 

 
 

46   
 



   
   
 

 
 

47   
 



   
   
 

 
 

48   
 



   
   
 

 
 

49   

 



   
   
 

 
 

50   

ANEXO C – Inventário de Estado-Traço de Ansiedade - Forma Y (STAI-Y) 

 


