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RESUMO 
 
 
Variáveis como depressão, ansiedade, estresse e qualidade de vida, oferecem indicativos de 
saúde e doença de jovens, estudantes em fase de formação profissional; é importante detectar   
sinais e sintomas leves ou graves, uma vez que representam quatro das dez principais causas 
de incapacidade no mundo. Assim, o presente estudo apresentou como objetivos:   a) 
Caracterizar o perfil sócio demográfico dos estudantes  universitários das duas instituições em 
estudo estudadas; b) Avaliar sintomas de depressão dos estudantes; c) Avaliar sinais de 
ansiedade e estresse dos estudantes; d) Avaliar a qualidade de vida geral dos estudantes;  e) 
correlacionar as variáveis qualidade de vida, sinais e sintomas de ansiedade, depressão e 
estresse dos discentes  d) correlacionar as variáveis qualidade de vida geral, sinais e sintomas 
de ansiedade, depressão dos discentes. Participaram da pesquisa 570 Universitários, 344 eram 
estudantes da Universidade Metodista de São Paulo e 226 da Universidade Federal do 
Amazonas, dos gêneros feminino e masculino, entre 16 e 55 anos, estudantes de diferentes 
cursos universitários da área da saúde e humanas.     Para coleta de dados foram utilizados os 
seguintes Instrumentos: questionário de dados socioeconômicos e culturais; WHOQOL 
Breve– Avaliação da Qualidade de Vida composta por 26 questões e EADS – Escala de 
Depressão, Ansiedade e Estresse composta por 21 itens; .Os instrumentos, autoaplicáveis, 
foram feitos aplicados em ambiente acadêmico  de sala de aula, com a devida autorização do 
professor e direção, informo que o projeto foi  e aprovação pelo  do Comitê de Ética 
(Plataforma Brasil) das respectivas universidades em questão. Os dados foram avaliados 
estatisticamente com auxílio do Programa SPSS – versão 2.0 para Windows. Os resultados 
mostraram que a maioria da amostra é do curso de Psicologia, Gestão em Recursos Humanos 
e Pedagogia (39%), sendo do 1º e 4º(32%) anos, a escolha do curso foi 1ºopção (66%), mora 
com familiar (76,9%) e não mudou de residência para estudar  na Universidade (83,3%). Os 
resultados revelaram que o melhor nível de QV encontra-se nos domínios Psicológico e 
Social da Instituição UFAM localizada no Estado do Amazonas. Os domínios mais afetados, 
ou seja, aquele, em que os universitários encontram mais prejuízo é no que se referem ao 
domínio  Físico e Meio Ambiente de ambas as Instituições estudadas. Com relação ao EADS, 
pode se observar que a maior média apresentada refere-se ao fator “estresse” das duas 
Instituições estudadas, sendo representado pelo resultado de 15.00 (UMESP) e 12.70 (UFAM) 
e a média menor foi no fator ansiedade UMESP (7,51). Assim sendo, observa-se que os 
estudantes obtiveram um grau leve de  estresse,  depressão e ansiedade  em ambas instituições 
estudadas. Analisando e ao correlacionar  os domínios de qualidade de vida e as variáveis 
ansiedade, depressão e estresse, observou-se uma correlação significativa negativa em todas 
as variáveis, sendo maior entre depressão e domínios psicológico e ambiental,.Isso significa 
que quanto maior a depressão, menor a qualidade de vida nos domínios psicológico e 
ambiental. A partir dos resultados, sugerem-se estudos mais aprofundados.  
 
  
Palavras-chave: Qualidade de vida. Ansiedade. Depressão. Estresse 
 



9 
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2014. 
 
 
 

ABSTRACT 
 
Depression, anxiety, stress and quality of life are variables that indicategood or bad health of  
young people, students in the process of professional formation; and it is important to detect 
the signals and slight or heavy  symptoms because they represent four of the ten main causes 
of incapacity in the world. Thus , this paper aims to: a) Point out the social-demographic 
profile of the students of the  two instituions in study ; b) Assess symptoms of depression 
among students; c) Assess signs of anxiety and stress of the students; d) Assess the general 
quality of life of students;; e) correlate the variables:  quality of life, signals and symptoms of 
anxiety  and depression  among the pupils.Five hundred and seventy people have participated 
, three hundred forty four of  Universidade Metodista de São Paulo (UMESP)  and two 
hundred and twenty six people of Universidade Federal do Amazonas (UFAM) , female and 
male ,from sixteen to fifty five  years old, , students of different  academic courses in the area 
of health and human studies.  To collect those data, the following instruments were applied: 
questionnaire of social-economic  and cultural data; WHOQOL Soon- Evaluation of Quality 
of Life consisting of twenty six questions and EADS – Escala de Depressão , Ansiedade e 
Estresse ( Depression, Anxiety and Stress Scale)  , compound by twenty one items.The self-
applicable instruments were applied in the academic ambient, with authorization of   teachers 
and direction and approval of the Comitê de Ética ( Ethics Committee) –Plataforma Brasil- of 
the concerning universities. The data were evaluated statisticaly with suport of the program 
SPSS- version 2.0 for Windows.Results show that the bigger part of the sample comes from 
the course of  Psychology , Management of Human Resources and Pedagogy ( 39%) , of the 
first and fourth (32%) years, the choice of the course was the first ( 66%), lives with relatives      
( 76,9%), hasn’t moved to study in the university ( 83, 3%). Results revealed that the highest 
level of  QV is found on the Psycological and Social fields of the institution UFAM located on 
the State of Amazonas. The most affected fields are Pshysics and Environment in both 
institutions.Concerning to EADS,  we can remark that the   highest average shown refers to 
the  stress fator of the two universities in study, being represented  by the result15.00 ( 
UMESP) and 12.70 ( UFAM) , and the lowest was the fator anxiety UMESP (7,51) .Therefore, 
it is noticed that the students got a slight level of stress , depression and anxiety in both 
institutions. Analyzing the fields of  quality of life and the variables of anxiety, depression 
and stress, it was remarked a significant negative  correlation in the three variables , more 
expressive among depression and the psycological and environmental   fields. It means that 
the more depression , the least quality of life in the psycological and environmental fields. 
Face to these results, it is suggested to make a profound study. 
 
 
Key-words: Quality of life. Anxiety. Depresison.Stress    
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                                                           APRESENTAÇÃO 
 

Durante a trajetória profissional da autora na assistência psicológica na Universidade 

Federal do Amazonas observou-se a necessidade de realizar um estudo sistematizado sobre a 

avaliação e detecção de sinais e sintomas de depressão, ansiedade e estresse, bem como de 

avaliação da qualidade de vida de discentes. Isto, acontece,  principalmente, pela observação, 

no nosso cotidiano, de queixas e sintomas de distúrbios leves e graves na população 

universitária. Esse interesse fez-se ainda mais presente após iniciar o curso de mestrado em 

Psicologia da Saúde na Universidade Metodista de São Paulo, quando da possibilidade de 

dedicar a área específica da saúde psicológica de jovens em formação.  

Assim, as preocupações com a saúde mental de estudantes tornaram-se ainda mais 

presentes quando nos deparamos com estudos que evidenciavam incidência de distúrbios 

psicológicos e psiquiátricos na população geral, sendo que esses representam quatro das dez 

principais causas de incapacitação mundial. Os distúrbios que geralmente causam 

incapacitação grave compreendem transtornos depressivos, transtornos do uso de substâncias, 

esquizofrenia, epilepsia, doença de Alzheimer, retardo mental e transtornos da infância e da 

adolescência. Os fatores associados com a prevalência, a manifestação e a progressão dos 

transtornos mentais e comportamentais compreendem a pobreza, o sexo, a idade, os conflitos 

e catástrofes, graves doenças físicas, além dos ambientes familiar e social. Como a WHO 

(2001, p.02) mostrou que  cerca de 450 milhões de pessoas sofrem transtornos mentais ou  

comportamentais, mas apenas uma minoria delas recebe mesmo o tratamento mais básico 

Além disso já havia apontado (WHO, 1998)  que em 14 países, os centros de atenção primária 

atenderam cerca de 24% da clientela com transtornos psiquiátricos, com mais frequência de 

depressão, ansiedade e uso inadequado de substâncias psicoativas. Sabe-se hoje que a maioria 

das doenças mentais e físicas é influenciada por uma combinação de fatores biológicos, 

psicológicos e sociais ( WHO,2001, p.03). 

Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil a incidência de doenças mentais na 

população é de 23 milhões de brasileiros (12% da população necessita de algum atendimento 

em saúde mental); pelo menos 5 milhões de brasileiros (3% da população) sofrem com 

transtornos mentais graves e persistentes.  
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No estudo sobre  o resultado do inquérito Megacity Mental Health Surve em relação a  

prevalência de transtornos mentais distribuídos em idade e sexo da região metropolitana de 

São Paulo mostrou que a região metropolitana de São Paulo possui a maior incidência de 

perturbações mentais no mundo. O estudo  revelou  que 44,8% dos paulistanos, e moradores 

da região metropolitana, sofrem de algum tipo de perturbação mental. De acordo com os 

pesquisadores responsáveis pelo estudo, a alta incidência de perturbações mentais é causada 

pela alta urbanização associada com privações sociais. Segundo eles, os grupos mais 

vulneráveis são homens migrantes e mulheres que residem em regiões de alta vulnerabilidade 

social (VIANA; ANDRADE, 2012).  

            No estudo realizado por Lopes, Vieira, Arruda e Farina (2009), sobre a Atenção à 

Saúde Mental no Amazonas, Brasil: um olhar sobre os Centros de Atenção Psicossocial, as 

informações desvelam que a demanda de pessoas com transtornos mentais é significativa e 

existem apenas três CAPS para uma população de mais de três milhões habitantes, 

distribuídas 60% na capital e 40% nos demais 61 municípios, requerendo um olhar dos 

gestores em nível municipal, estadual e federal, haja vista que os achados revelam uma 

fragilidade da organização da rede de saúde mental pela escassez de recursos físicos, 

materiais e humanos. Na cidade do Amazonas em que está sendo realizada a pesquisa ainda 

não existe o CAPS.  

Além disso, o Estado do Amazonas e o Brasil como um todo carecem de informações 

dessa natureza e que sejam baseadas em dados de pesquisa científica. Como relata Baldassim 

(2010), estudos brasileiros sobre sintomas de ansiedade, depressão, estresse e burnout ainda 

são poucos, basicamente transversais e não multicêntricos.  

A partir dos resultados desta investigação, da avaliação de sinais e sintomas, bem 

como da qualidade de vida desses universitários esperamos tê-los como base para 

fundamentar futuros programas de promoção de saúde e apoio ao estudante, com possíveis 

parcerias entre comunidade universitária e sociedade local. 

Assim, para o cumprimento dos objetivos deste estudo, cabe, antes da demonstração 

metodológica,  apresentarmos as principais bases teóricas que sustentam tais conceitos na 

atualidade. A seguir são apresentados os conteúdos em tópicos, distribuídos em  conceitos e 

principais estudos realizados sobre Qualidade de Vida, Depressão, Ansiedade e Estresse 

distribuídos da seguinte maneira: 

              O primeiro capítulo traz o embasamento teórico relativamente  sobre a conceituação  

e estudos de qualidade de vida, ansiedade, depressão e estresse. 
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             No segundo capítulo, apresentamos o método, participantes, local da pesquisa, 

contextualização,  instrumentos, procedimentos e aspectos éticos.    

            No  terceiro capítulo serão apresentados e discutidos os resultados  do presente estudo, 

iniciando-se pelos dados sociodemográficos da amostra (sexo, estado civil, idade, renda, 

escolaridade dos pais, residência, moradia, ano de curso, opção de curso e cursos) seguindo 

pela apresentação da Qualidade de Vida,  segundo os domínios (físico, psicológico, relações 

sociais e ambientais) e  Qualidade de Vida versus sexo e posteriormente apresentação da  

Média, mínimo, máximo e correlação  do EADS (Escala de Ansiedade, Depressão e Estresse 

da amostra geral e por sexo) e finalizando este capítulo com a Correlação Geral e por 

Instituição entre os domínios de  Qualidade de Vida e sinais e sintomas de ansiedade, 

depressão e estresse.   No quarto capítulo são apresentadas as principais conclusões.  
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CAPÍTULO I 

SAÚDE MENTAL, QUALIDADE DE VIDA, ANSIEDADE, DEPRESSÃO E 

ESTRESSE 

 

Saúde mental é uma expressão de difícil definição, embora haja sempre uma tentativa 

em defini-la, classificá-la ou mesmo descrevê-la. A própria Organização Mundial de Saúde 

afirma que não existe definição oficial de saúde mental, pois conforme a Secretaria de Saúde 

do Estado do Paraná (SSPr, 2014) existem diferenças culturais, julgamentos subjetivos, e 

teorias diferentes que  afetam o modo como a "saúde mental" é definida. A mesma secretaria 

entende que a Saúde mental é um termo usado para descrever o nível de qualidade de vida 

cognitiva ou emocional, podendo incluir a capacidade de um indivíduo procurar um equilíbrio 

entre as atividades e os esforços para atingir a resiliência psicológica. Admite-se, entretanto, 

que o conceito de Saúde Mental é mais amplo que a ausência de transtornos mentais.  

Assim, variáveis como ansiedade, depressão e estresse, bem como o nível de 

qualidade de vida estão implicados nesse conceito amplo e de difícil conceituação e de 

descrição. De modo que, os estudos que dão indicativos de estresse, de ansiedade e depressão, 

estarão todos buscando relações com essa saúde mental. 

 

1.  QUALIDADE DE VIDA: CONCEITUAÇÃO E  HISTÓRICO 

O conceito de qualidade de vida sofreu evolução ao longo do século XX, tendo em 

vista as divergências, especulações e os estudos acerca do significado e sentido do termo. 

Hoje, conforme Trigo (2012), a qualidade de vida constitui um importante campo para o 

diálogo entre as diferentes disciplinas e escolas de pensamento, no sentido da busca de 

avanços reais para as pessoas das mais diferentes culturas. Entretanto, é interessante também 

comentar que o senso comum se apropriou desse objeto de forma a resumir melhorias ou um 

alto padrão de bem-estar na vida das pessoas, sejam elas de ordem econômica, social ou 

emocional.  

Todavia, a área de conhecimento em Qualidade de Vida encontra-se numa fase de 

construção, pois a identificam ora em relação à saúde, ora à moradia, ao lazer, aos  hábitos de 

atividades físicas e alimentação; mas, o fato é que essa forma de saber afirma que todos esses 

fatores levam a uma percepção positiva de bem-estar (MARQUES, 2007).  

Com o final da Segunda Grande Guerra, a Organização das Nações Unidas (ONU), 

preocupada com as condições de vida das pessoas dos países membros, fez uma 

recomendação para que fossem estudadas as variáveis que interfeririam nessas condições de 
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vida. Assim, surgem na década de 1950 investigadores, clínicos, epidemiologistas, cientistas 

sociais e estatísticos, conduzindo pesquisas de medidas de atributos humanos, denominados 

de “boa vida” (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2011).  

Segundo esses mesmos autores o conceito de “boa vida” foi usado com significado de 

conquista de bens materiais (possuir casa própria, carro, aparelhos eletrônicos e outros) sendo, 

posteriormente, ampliada, para medir o quanto uma sociedade havia se desenvolvido 

economicamente, não importando se tal riqueza estava bem distribuída, um problema ainda 

atual na maioria dos países, onde há uma grande concentração de riquezas nas mãos de 

poucos.  

Do ponto de vista histórico, tal como citado por Fleck, Leal, Louzada, Xavier, 

Chachamovich, Vieira, Santos e Pinzon (1999), a expressão “qualidade de vida” foi 

empregada pelo  presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, em 1964, ao declarar que 

os objetivos não podiam ser medidos pelos saldos das casas bancárias. Eles só poderiam ser 

medidos através da qualidade de vida proporcionada às pessoas. O interesse em conceitos 

como "padrão de vida" e "qualidade de vida" foi inicialmente compartilhado por cientistas 

sociais, filósofos e políticos. O crescente desenvolvimento tecnológico da Medicina e ciências 

afins trouxe como uma consequência negativa a sua progressiva desumanização. Assim, a 

preocupação com o conceito de "qualidade de vida" refere-se a um movimento dentro das 

ciências humanas e biológicas, exatas e engenharia no sentido de valorizar parâmetros mais 

amplos do que o simples controle de sintomas, e diminuição da mortalidade ou o aumento da 

expectativa de vida. 

Para chegar a um conceito é que a Organização Mundial de Saúde criou um grupo 

destinado a conceituar “qualidade de vida”. Assim, o Grupo de Qualidade de Vida da divisão 

de Saúde Mental da Organização Mundial de Saúde (THE WHOQOL GROUP) definiu  a 

“qualidade de vida” como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da 

cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações” (WHO, 1998, p.04 ). Após tal definição é que os autores dos mais 

diversos campos de atuação deram seguimento aos estudos sobre o tema.  De modo que o 

conceito se ampliou para significar além do crescimento econômico, o desenvolvimento 

social (saúde, educação, moradia, transporte, lazer, trabalho, crescimento individual) e, assim, 

pôde descrever com maior proximidade e veracidade as condições de vida da população. 

Entretanto, como já citado por Oliveira e Oliveira (2011), ante a tantas discussões, 

deu-se seguimento aos estudos, num consenso sobre o conceito, mas com vistas a sua 

ampliação e refinamento. Além disso, em se tratando de instrumentos que avaliam “qualidade 
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de vida”, Marcelo Fleck (FLECK, 2000) como integrante do Grupo WHOQOL tem 

trabalhado para desenvolver medidas que avaliam a qualidade de vida dentro de uma 

perspectiva internacional em que os diferentes países e culturas possam influenciar desde a 

elaboração dos conceitos que norteiam a elaboração das questões que farão parte do 

instrumento até sua validação. As aplicações desses instrumentos são amplas e incluem não 

somente a prática clínica individual, mas também a avaliação de efetividade de tratamentos e 

de funcionamento de serviços de saúde. Além disso, podem ser importantes guias para 

políticas de saúde. 

Petrus (2001) entende o conceito a partir do pressuposto que ambiente social implica 

num conjunto de necessidades básicas das pessoas, em suas condições objetivas de vida, 

presentes em uma determinada área, tais como saúde, educação, cultura, lazer, alimentação, 

transporte, moradia, trabalho e da atitude subjetiva das pessoas habitantes dessa área frente a 

essas condições. Portanto, qualidade de vida não está ligada somente às emoções, mas 

também aos aspectos sociais. Em consequência, se tivermos uma boa interação entre as 

pessoas, também teremos um bom ambiente para a estabilidade psicológica e para o 

desenvolvimento das potencialidades dos indivíduos, resultando em uma boa qualidade de 

vida. 

Assim, com a contribuição dos diferentes autores, entende-se que qualidade de vida 

também se refere a um estado de bem-estar na vida das pessoas e se relaciona aos âmbitos 

psicológico, ambiental, físico, social, econômico  e espiritual. Todavia esse conceito ainda se 

encontra em construção, desde a década de 1950, quando vários estudiosos e políticos o 

denominaram de “boa vida” referindo-se à conquista de bens materiais, como possuir casa 

própria, carro, aparelhos eletrônicos. Na década de 1990, por fim, que a Organização Mundial 

de Saúde- OMS definiu “qualidade de vida” como “a percepção do indivíduo de sua posição 

na vida e incluiu no conceito o contexto cultural os valores em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações”. Concluindo a preocupação com a Qualidade de Vida 

vem ganhando espaço, cada vez maior, tanto do ponto de vista da sociedade geral quanto dos 

pesquisadores em particular.    

 

1.1. Estudos sobre qualidade de vida em estudantes universitários 

 

A qualidade de vida do estudante (QVE) tem sido definida como: “a percepção de 

satisfação e felicidade, por parte do estudante em relação a múltiplos domínios de vida 

influenciados por fatores psicossociais e contextuais importantes e estruturas de significados 
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pessoais” (OLIVEIRA; CIAMPONE, 2008, p. 58). Assim, Muitas investigações sobre a 

compreensão de qualidade de vida em estudantes têm sido feitas, uma vez que essa fatia 

jovem da população mundial tem sido objeto de estudo de vários seguimentos científicos. Isso 

se deve às preocupações com sua saúde, bem-estar, capacidade produtiva, status e posição 

social. Nessa perspectiva, alguns autores estudaram a Qualidade de Vida em relação ao curso 

que faziam, como Costa, Bastiani, Gaertner, Calvetti, Muller, Moraes, (2008) que estudaram 

Qualidade de Vida em universitários de Psicologia e concluíram que esses jovens contavam 

com boa saúde geral, bem como em seus domínios físicos e relações sociais. Além disso, 

observaram uma preocupação dos estudantes com as questões corporais, autoimagem e a 

aparência física.  Já  Eurich e Kluthcovsky (2008) ao estudarem Qualidade de Vida em 

acadêmicos do primeiro e quarto ano de enfermagem sugeriram que esses estudantes 

mereciam atenção quanto à Qualidade de Vida, principalmente as mulheres, nos aspectos 

físico e psicológico. 

Com relação ao horário de estudo Petrini, Margato e Martins (2011) estudaram a  

Qualidade de Vida de estudantes universitários de períodos noturno e diurno,  verificaram que  

o domínio físico foi o melhor resultado em  ambos os períodos, enquanto o domínio do meio 

ambiente esteve mais prejudicado. Os autores concluíram que essa percepção positiva do 

domínio físico podia estar relacionada com a capacidade de realização das tarefas cotidianas e 

corriqueiras dos estudantes, enquanto que o meio ambiente poderia estar relacionado ao fato 

de que eram muitos os jovens a estudar e trabalhar e assumiram assim uma dupla jornada. 

         O estudo realizado por Barreto, Coutinho e Ribeiro (2009), com 102 estudantes 

imigrantes africanos com idades entre 18 e 35 anos, com maioria do sexo masculino, solteiros, 

indicou um nível alto de Qualidade de Vida nos quatro domínios, sendo que o domínio físico 

foi acima da média; o que revelou que apesar de morarem em outro país com novos hábitos, 

novos costumes, nova cultura e distantes dos familiares, os imigrantes demonstraram uma boa 

condição física. No domínio psicológico (desenvolvimento pessoal, a auto-realização e a 

possibilidade de uma comparação satisfatória entre si mesmo e os outros) obteve-se a média 

mais alta. Na esfera social, houve dificuldade no processo de aculturação e adaptação do 

indivíduo, que se encontrava entre a cultura de origem e a de acolhimento. O domínio 

ambiental obteve a média mais baixa, acreditando-se numa relação com a falta de recursos 

financeiros. Verificou-se que, apesar das dificuldades encontradas no processo migratório, os 

resultados demonstraram bons níveis de Qualidade de Vida.  

Oliveira e Guimarães (2009) em estudo sobre Qualidade de Vida de Estudantes 

Universitários de Educação Física, numa amostra de 178 alunos compararam os domínios de 
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Qualidade de Vida com os resultados apresentados no trabalho de validação do instrumento 

WHOQOL 100 para o Brasil e obtiveram que o grupo controle desse estudo de validação 

apresentou melhor domínio físico do que a amostra estudada. Foi possível determinar quatro 

características descritivas sócio-demográficas relacionadas a Qualidade de Vida, de modo que 

ter mais idade, independência financeira, estar no último ano da faculdade, ser casado e ter 

menor tempo de deslocamento para a faculdade relacionou-se a melhor Qualidade de Vida 

entre eles. 

Souza, Inês, Paiva, Melo e Rechenchosky (2012) ao compararem a Qualidade de Vida 

de estudantes ingressantes e concluintes de um curso de Educação Física da Universidade 

Estadual de Goiás, apontaram melhor Qualidade de Vida no domínio físico e menor no 

domínio meio ambiente;  o grupo de ingressantes apresentou escores superiores em relação 

aos concluintes em todos os domínios, na autoavaliação e na Qualidade de Vida geral. 

Os resultados do estudo de Andrade, Souza, Leite, Figueiró e Cunha (2011) com 285 

estudantes do curso de Psicologia da Universidade Católica do Mato Grosso do Sul, maioria 

do sexo feminino, solteiros e do turno matutino apontaram que os homens tinham melhor 

desempenho do que as mulheres em relação à Qualidade de Vida;  além disso, foi observado 

que quanto maior a idade, tanto melhor a Qualidade de Vida nos domínios físico, psicológico, 

relações sociais e meio ambiente. Concluiu-se também que os acadêmicos que não 

trabalhavam se encontravam com melhor Qualidade de Vida, pois não precisavam se 

preocupar e se ocupar com outras atividades.  

Bacha, Souza, Martins, Leite, Ziliotto e Figueiró (2012) também estudaram 310 alunos 

de psicologia de todos os semestres da Universidade do Mato Grosso do Sul e se levantou 

dados sobre as variáveis independentes como: idade, sexo, semestre, estado civil, renda 

familiar, meio de deslocamento para ir à universidade, distância da universidade à casa, 

condição ocupacional e carga horária de trabalho. Na variável renda familiar, os acadêmicos 

de menor nível de renda tiveram escores mais baixos em relação aos de maior nível de renda. 

As mulheres estiveram piores do que os homens no quesito dor.  No caso da dimensão 

“estado geral de saúde”, os acadêmicos do 1º ano estiveram piores em relação aos demais. Já 

na dimensão “vitalidade”, os acadêmicos do 2º ano e 4º anos estiveram melhores em relação 

aos demais. Concluiu-se que a avaliação geral da Qualidade de Vida era satisfatória, 

entretanto, havia alguns pontos possíveis de serem explorados pela universidade na busca por 

proporcionar programas de desenvolvimento e fortalecimento da Qualidade de Vida. 

              Os resultados do estudo de Tombolato (2004), com 122 universitários trabalhadores e 

18 não trabalhadores da faculdade noturna de Administração de empresas de uma instituição 
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privada do ensino superior, no interior do Estado de São Paulo, com distribuição equilibrada 

entre os sexos, predominantemente solteiros, 18 a 22 anos, com boa condição de saúde e sem 

prática religiosa, apontaram que quanto maior qualidade de vida menores índices de sintomas 

psicopatológicos. Os resultados indicaram que o trabalho não se mostrou variável que 

discrimina universitário trabalhador do não trabalhador, quanto à qualidade de vida nem a 

sintomas psicopatológicos no geral. Apontaram também que a demanda por melhores 

condições que favoreçam a qualidade de vida nos domínios físico e meio ambiente, assim 

como cuidados com comportamentos obsessivos\ compulsivos que podem envolver 

dificuldade de concentração.  

Os estudos sobre a Qualidade de Vida dos universitários vêm mostrar o quanto a 

comunidade científica está preocupada com o bem-estar dos jovens universitários.  

Observam-se pelos resultados dos estudos citados que o domínio físico vem obtendo o melhor 

índice; entretanto é de suma importância continuar investigando sobre a Qualidade de Vida de 

universitários para a  obtenção de dados que possam amparar futuras intervenções.   

 

1.1.2 Estudos sobre o Instrumento WHOQOL Breve  

 

THE WHOQOL GROUP, Grupo da Organização Mundial de Saúde, desenvolveu a 

versão abreviada do WHOQOL 100 que contém 100 questões sobre a qualidade de vida, o 

WHOQOL-Breve que contém  26 questões, versão abreviada realizada  com a colaboração de  

15 centros de campo (Austrália, Croácia, França, Brasil, Índia, Israel, Japão, Alemanha, EUA, 

Argentina, Kong Kong, Espanha, Panamá, Reino Unido e Zimbábue). Participaram da 

pesquisa 300 pessoas em cada centro de campo e, 100% dos sujeitos tinham 45 anos e 50% do 

sexo feminino e 50% do sexo masculino. O instrumento  continha  236 questões referente à 

Qualidade de Vida e foram analisados a consistência interna (alpha de cronbach de 0,66 

domínio social e 0,84 no domínio físico), validade discriminante (teste t semelhanças e 

diferenças significativas entre os indivíduos doentes e não doentes), confiabilidade teste-

reteste  (person r foi de 0,66 saúde física, 0,76 psicológico e 0,87 ambiente). Concluíram que 

o WHOQOL- breve avalia adequadamente os domínios de Qualidade de Vida de um grande 

número de culturas em todo o mundo e podem ser usados em estudos epidemiológicos, 

ensaios clínicos e por profissionais de saúde na avaliação e eficácia de tratamento (HARPER; 

PODER, 1998). 
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A necessidade de instrumentos de rápida aplicação determinou que o grupo Qualidade 

de Vida da Organização Mundial de Saúde desenvolvesse a versão abreviada do WHOQOL- 

100, o WHOQOL- breve (FLECK; BORGES; BOLOGNESI; ROCHA, 2003).  

O Grupo que estuda qualidade de vida no Brasil  aplicou a versão em Português do 

instrumento abreviado de avaliação da Qualidade de Vida “WHOQOL- breve” junto com o 

Inventário de depressão de Beck (IDB) e Escala de desesperança de Beck (EDB) numa 

amostra de 300 indivíduos (sendo 250 pacientes de um hospital de clínicas  de Porto Alegre e 

50 voluntários controle). Os resultados mostraram que os indivíduos controle apresentaram 

escores superiores em cada um dos quatro domínios. Os valores obtidos no coeficiente de 

Cronback  para os domínios atestaram uma consistência interna satisfatória e o IDB e o EDB 

apresentaram coeficiente de correlação significativos. Assim, as características psicométricas 

do WHOQOL- breve na sua versão em português foram semelhantes às da amostra do estudo 

multicêntrico e útil  para situações em que a versão longa seria de difícil aplicabilidade  

(FLECK et al., 2003).  

O estudo realizado por Kluthcovsky e Kluthcovsky (2007), numa revisão bibliográfica 

sistemática sobre estudos que utilizaram WHOQOL-breve como instrumento para coleta de 

dados em avaliações de Qualidade de Vida  verificou que os países que mais publicaram esse 

tipo de estudo foram, o Brasil (14,2%), seguido por Taiwan (13%) e a Alemanha (8,2%). 

Vários periódicos publicaram sobre o tema, com o predomínio do Quality of life Research, 

com 31 artigos (18,3%), do total de 107 periódicos, (29,8%) eram das áreas de Psicologia, 

Psiquiatria e Saúde Mental. Concluíram que essa pesquisa confirmou a utilização progressiva 

e crescente do instrumento em estudos científicos nos últimos anos.  

        Na sua validação nacional e internacional, o WHOQOL-breve apresentou boa 

consistência interna, validade discriminante, validade concorrente, validade de conteúdo e 

confiabilidade teste-reteste, utilizando uma amostra heterogênea de pacientes com diferentes 

doenças e tratados tanto em regime ambulatorial como hospitalar.   

        

 

1.2  CONCEITO DE ANSIEDADE 

 

 Segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

relacionados à Saúde- 10º Revisão (CID 10, 2008), no transtorno de ansiedade generalizada o 

aspecto essencial é ansiedade, a qual é generalizada e persistente, mas não restrita ou mesmo 

fortemente. O paciente deve ter sintomas primários de ansiedade na maioria dos dias por pelo 
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menos várias semanas e usualmente por vários meses. Esses sintomas devem usualmente 

envolver: apreensão (preocupação sobre desgraças futuras e sentir-se no limite, dificuldade de 

concentração); tensão motora (movimentação inquieta, cefaleias tensionais, tremores, 

incapacidade de relaxar) e hiperatividade autonômica (sensação de cabeça leve, sudorese, 

taquicardia ou taquipnéia, desconforto epigástrico, tonturas e boca seca).   

O termo utilizado em anos anteriores era “distúrbio ou sintoma de ansiedade”  (DSM 

III, 1989) e as características essenciais desse grupo de distúrbios eram então descritas como 

sintomas de ansiedade de comportamento de evitação. No distúrbio de pânico e distúrbio 

generalizado de ansiedade, a ansiedade é habitualmente o sintoma predominante e o 

comportamento de evitação está quase sempre presente no distúrbio de pânico com 

agorafobia. Nos distúrbios fóbicos, a ansiedade é vivenciada se a pessoa entra em confronto 

como o objeto ou situação aterrorizante. No distúrbio obsessivo compulsivo, a ansiedade é 

vivenciada se a pessoa resistir às obsessões ou às compulsões. A classificação de distúrbio de 

Estresse Pós-traumático é controversa uma vez que o sintoma predominante é a revivência de 

um trauma. Houve mudanças do DSM III para o DSM IV, antes era chamado de distúrbio de 

ansiedade e atualmente é chamado de transtorno de ansiedade. 

No DSM V (2013)  no capítulo sobre transtorno de ansiedade não inclui mais o 

transtorno obsessivo-compulsivo (que está incluído fora a parte como transtorno obsessivo-

compulsivo e afins) ou transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de estresse agudo 

(que está incluído com o trauma e estressor relacionado desordens). No entanto, a ordem 

sequencial desses capítulos no DSM -5 reflete as relações estreitas entre eles. 

Incluem no transtorno de ansiedade do novo DSM V (2013):  agorafobia, Fobia 

Específica e Transtorno de Ansiedade Social (Fobia Social), ataque de pânico, transtorno de 

panico e agorafobia, transtorno de ansiedade de separação e mutismo seletivo.  

           A fobia social mudou de nome e passou a ser chamada de Transtorno de ansiedade 

social. No passado, a fobia social, principalmente foi diagnosticada, se um indivíduo sentia 

extremo  desconforto ou medo ao executar na frente dos outros.  A pesquisa mostrou que esta  

 definição é muito estreita.  Com DSM-5, ansiedade social pode ser diagnosticada por causa 

de uma resposta do indivíduo em uma variedade de situações sociais ( DSM V, 2013).  

Para Parreira (2008), ansiedade é o conjunto de sinais e sintomas que abrangem do 

campo físico e emocional, do mental ao existencial.  No nível físico, existe uma relação entre 

ansiedade e reação fisiológica chamada de estresse. Diante de um agente agressor externo, o 

organismo reage colocando-se em posição de defesa, pronto para lutar ou fugir, dependendo 

do contexto. Os batimentos cardíacos aumentam,  enquanto o sangue sai da superfície para 



25 

 

irrigar melhor os músculos. A respiração fica mais rápida e superficial e as pupilas se 

contraem.  

            Sentir ansiedade é no mínimo desconfortável, que consisti uma mistura de sentimentos 

e sensação que perturba o nosso cotidiano, roubando boa parte da energia que seria 

empregada de outras formas, desde o trabalho até a diversão. Mas apesar de não estar 

associada ao prazer, a ansiedade não é algo ruim, um mau sinal. O problema é o desequilíbrio 

desse mecanismo, tanto no excesso quanto na falta. Em demasia a ansiedade causa estresse 

improdutivo. Por outro lado sua ausência é equivalente a um organismo debilitado que não 

consegue se defender  ( PARREIRA, 2008).  

O estudo sobre a ansiedade do ponto de vista psicológico salienta uma diferenciação 

quanto à forma com que ela apresenta ansiedade-estado e traço. O estado de ansiedade é 

conceituado como um estado emocional transitório ou condição do organismo humano que é 

caracterizada por sentimentos desagradáveis de tensão e apreensão, conscientemente 

percebidos e por aumento na atividade do sistema nervoso autônomo. Os escores de 

ansiedade-estado podem variar em intensidade de acordo com o perigo percebido 

(ANDRADE; GORENSTEIN, 1998).  

A ansiedade é uma sensação subjetiva de inquietação, pavor ou apreensão e pode 

variar de acordo com o perigo percebido. 

De acordo com Rees (1973, p. 1), 

 

A ansiedade é um fenômeno humano normal que só precisa ser 
tomado como patológico quando interfere com o bem estar geral e a 
atividade. É um aspecto comum de muitos estados psiquiátricos, 
médicos e cirúrgicos, e tem certo número de implicações fisiológicas 
concomitantes que envolvem a maior parte dos sistemas do 
organismo.  

 

Assim, entendemos que a ansiedade é um fenômeno humano normal e se torna 

patológica quando interfere nas suas atividades cotidianas, por exemplo, quando um 

acadêmico desiste de apresentar  um seminário devido ansiedade intensa. 

 Spielberg (1981) propõe o termo “Estado de ansiedade” para descrever uma reação 

emocional que consiste  sentimento subjetivos de tensão, apreensão, nervosismo, preocupação 

e intensificação da atividade do sistema nervoso autônomo. O mesmo autor propõe uma 

divisão entre dois tipos básicos de ansiedade definidos como estado e traço. Estado de 

ansiedade é a qualidade de estar ansioso agora, em um momento particular, provavelmente 

como uma reação as circunstâncias provocadoras. Traço ansioso é uma tendência, durante um 
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longo tempo, talvez durante toda a vida, de deparar-se com todas as vicissitudes da vida com 

um grau habitualmente excessivo de ansiedade, isso está associado a transtorno de 

personalidade ansiosa de evitação.  

  O autor acima citado propõe dois tipos básicos de ansiedade definidos como estado e 

traço.  A primeira ansiedade-estado (situação no momento atual) tem caráter transitório, 

caracterizado por sentimentos desagradáveis e pode variar de acordo com o perigo percebido.   

E a ansiedade- traço (provavelmente durante toda a vida) se insere mais na característica de 

personalidade do indivíduo que tende a perceber um maior número de situações como 

ameaçadoras. 

A ansiedade pode ser caracterizada como uma sensação desagradável, uma 

inquietação interna, uma preocupação exagerada com o futuro, acompanhada de sensações 

corporais como tontura, secura na boca, sensação de vazio no estômago, aperto no peito, 

batimentos cardíacos acelerados, suores, calafrios, tremores, formigamentos, cãibras, urgência 

para urinar e cólicas abdominais. No medo, há a presença de um objeto desencadeante. Nesse 

sentido, o medo é uma reação a um perigo específico, observável. Medo e ansiedade são 

sentimentos muito comuns. A ansiedade patológica ocorre quando essa emoção passa a ser 

disfuncional, ou seja, a trazer prejuízos sociofuncionais e/ou sofrimento importante para o 

indivíduo (BERNIK; CORREGIARI; STELLA; ASBAHR, 2012). 

Gentil, Lotufo e Maciel (1994) resumem os sintomas e sinais relacionados à 

ansiedade:  a) Tensão muscular: sensação de tensão, dificuldades para relaxar, tremores, dores 

diversas e inespecíficas, contraturas;  b) Autonômicas: taquicardia, taquipnéia, sensação e 

falta de ar, sudorese, boca seca, náusea, micção frequente, dificuldade para engolir, mal-estar 

abdominal, arrepios de frios, ondas de calor, vasodilatação, aumento de peristaltismo 

(diarréia), pioereção e midríase; c) Hiperventilação: parestesias, tontura, vertigem, dor ou 

pressão no peito, desrealização e despersonalização; d) Comportamento: inquietação 

(movimenta as mãos, pernas, investiga o ambiente, anda de um lado para o outro), esquiva 

(evita situações que desencadeiam a ansiedade e o medo), reage assustado a pequenos 

estímulos, insônia e irritação; e) Psíquicos: tensão, nervosismo, apreensão, sensação de algo 

horrível vai acontecer, mal-estar indefinido, insegurança e dificuldade de concentração. 

Para Andrade e Gorensteain (1998), a ansiedade é um estado emocional com 

componentes psicológicos e fisiológicos, que faz parte do espectro normal das experiências 

humanas, sendo propulsora do desempenho. Ela passa a ser patológica quando é 

desproporcional à situação que a desencadeia ou quando não existe um objeto específico ao 

qual se direcione. 
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Neste tópico sobre ansiedade, entendemos os conceitos segundo vários autores e as 

mudanças que ocorreram do DSM III, DSM IV e DSM V. Em relação ao conceito, 

observamos que a ansiedade é uma sensação desagradável que abrange o campo físico e 

psicológico e que faz parte das experiências humanas e se torna patológica quando atrapalha 

as atividades acadêmicas, no caso os universitários (participantes da amostra do estudo em 

questão).  Segundo o DSM III, o termo utilizado era distúrbio e, após passou-se a ser 

entendido como transtorno; já no DSM V, mais atual, o transtorno obsessivo compulsivo não 

faz parte do transtorno de ansiedade, além disso, em fobia social houve a supressão da 

exigência de que os indivíduos com mais de 18 anos de idade reconhecem que a sua 

ansiedade é excessiva ou irracional.  Além disso, a duração de 6 meses, que foi limitado a 

indivíduos menores de 18 anos no DSM- IV, entretanto, na atualidade esse é estendido para 

todas as idades.  

 

 

1.2.1 Estudos sobre ansiedade em estudantes universitários 

 

Sobre ansiedade em estudantes universitários, alguns estudos têm sido realizados, 

embora autores como Baldassin (2010) entendam que ainda que a literatura sobre estudos que 

versam sobre saúde mental de estudantes ainda são poucos. Os estudos encontrados sobre 

ansiedade, bem como sobre depressão têm sido feitos justamente com a preocupação de que 

esses estudantes enquanto jovens adultos em processo de desenvolvimento se encontram mais 

susceptíveis às situações de mal-estar e a desencadear muitas emoções, como a ansiedade, por 

exemplo. Para, além disso, conforme Cruz (2010) este jovem se encontra ante as mais 

variadas situações acadêmicas, como a proximidade de provas ou exames, entre outros, que 

igualmente lhe podem provocar ansiedade. 

Com relação à associação de alguns comportamentos com ansiedade em jovens, o 

estudo de Enumo e Kerbauy (1999) mostrou que a maioria das pessoas costuma procrastinar, 

ou seja, deixa para depois ou atrasa o início de tarefas diversas como: afazeres domésticos, 

estudar, ir ao médico e dentista; há pessoas que se sentem mal, irritadas e culpadas por adiar, 

enquanto outras relatam não sentir nada ou alívio, dependendo da tarefa, não conseguem 

explicar seu comportamento e o atribuem à "preguiça" ou ao desprazer. Em relação às 

diferenças de sexo, o ato de procrastinar ficou visível neste estudo, confirmando a hipótese de 

que as mulheres mais jovens, principalmente aquelas que só estudam, foram aquelas que 

apresentaram procrastinação.  
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O estudo realizado por Gama, Moura, Araújo e Silva (2008) descreve os escores do 

Inventário de Ansiedade Traço-Estado em uma amostra de estudantes universitários de 

Aracaju, e compara-os com uma amostra de São Paulo; os resultados mostraram que os 

maiores níveis de ansiedade estavam entre mulheres, solteiras e aqueles com até 30 anos de 

idade e, na comparação entre estudantes das duas capitais, o menor nível de ansiedade-traço 

esteve entre os estudantes aracajuanos, o que apoiou a hipótese dos autores de que grandes 

cidades podem favorecer o desenvolvimento da ansiedade. Almondes e Araújo (2003)  

haviam investigado as relações entre sono-vigília e a ansiedade em  estudantes de  medicina e 

seus resultados mostraram que os estudantes de medicina tinham altos escores de traço e 

estado de ansiedade e aqueles com maiores escores de traço de ansiedade acordavam mais 

cedo enquanto os que apresentavam irregularidade do seu ciclo sono-vigília apresentaram 

maior estado de ansiedade.  

 

Num estudo exploratório sobre ansiedade, depressão e estresse em universitários da 

Universidade Federal do Amazonas, Moraes, Mascarenhas e Ribeiro (2010) verificaram a 

presença significativa do fenômeno da ansiedade, depressão e estresse na amostra estudada; 

observaram ainda a necessidade de mais estudos, além de intervenções psicopedagógicas e 

um serviço de prevenção e promoção de saúde psicológica aos acadêmicos.  Noutro estudo 

mais recente sobre gestão do estresse, ansiedade e depressão em estudantes universitários da 

região amazônica, Mascarenhas, Roazzi, Leon e Ribeiro (2012) apontaram uma presença 

significativa de ansiedade, depressão e estresse; sugeriram a necessidade de atenção 

especializada por parte da gestão acadêmica das universidades, uma vez que tais indicadores 

podem estar exercendo efeitos sobre o bem-estar, a saúde e o desempenho acadêmico desses 

jovens.  

          Com relação às variáveis ansiedade e depressão em estudantes, Baldassin (2010) 

realizou uma ampla revisão da literatura sobre a presença dessas variáveis em estudantes de  

medicina, e encontrou 41 textos no banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - Capes, para trabalhos de mestrado e doutorado. Também 

encontrou que o artigo mais antigo havia sido publicado há 23 anos na “Revista de pesquisa 

médica de Porto Alegre”; observou também que os estudos brasileiros (bases da Biblioteca 

Virtual em Saúde- BVS) não eram muitos quando comparados com os encontrados na 

Pubmed.  

Outros estudos tem sido feitos na população em geral, como é o caso do importante 

estudo de Apóstolo, Figueiredo,  Mendes, Rodrigues ( 2011) que analisaram a prevalência 
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pontual de depressão, ansiedade e estresse em usuários de um Centro de Saúde CS de uma 

cidade do Norte de Portugal; identificaram níveis graves ou muito graves de ansiedade em 

20,87% dos indivíduos, de estresse em 22,38% e de depressão em 12,24%; e as mulheres 

apresentam níveis médios de depressão, ansiedade e estresse mais elevados. Depressão, 

ansiedade e estresse estão forte e positivamente associados.  Entretanto, cabe lembrar as 

palavras de Baldassin (2010) de que há falta de interesse em estudar a saúde mental do 

estudante de medicina e um não reconhecimento do desgaste sofrido durante sua formação e 

treinamento; concluiu que os estudos brasileiros sobre sintomas de ansiedade, depressão, 

estresse e burnout ainda são poucos, basicamente transversais e não multicêntricos. 

Podemos então, complementar à fala de Baldassin (2010) de que muitos outros 

estudos devem ser feitos sobre a saúde mental do jovem estudante, independente do curso, 

tendo em vista que esses serão os futuros profissionais e líderes do país, havendo portanto, de  

se colocarem uma preocupação maior por parte de pesquisadores e acadêmicos.  

 

1.3 DEPRESSÃO    

 

    O termo depressão tem sido empregado para designar tanto um estado afetivo 

normal (a tristeza), quanto a um sintoma, uma síndrome e uma ou várias doenças. Enquanto 

sintoma, a depressão pode surgir nos mais variados quadros clínicos, entre os quais: 

transtorno de estresse pós-traumático, demência, esquizofrenia, alcoolismo, doenças clínicas 

(DEL PORTO, 1999).   Os psicólogos têm considerado a depressão como a mais antiga das 

anormalidades psicológicas (PARTIN, 1988), além de que o ser humano a experimenta em 

alguma medida e em diferentes momentos de suas vidas. 

Del Porto (1999) ao descrever  o conceito de depressão  e a nosologia contemporânea 

dos estados depressivos e seus diferentes subtipos, bem como aspectos das formas agudas,  

crônicas da doença, padrão sazonal e características fenomenológicas (melancolia, quadros 

psicóticos, quadros atípicos, formas catatônicas) da doença e a importância e o significado das 

alterações psicomotoras para o diagnóstico das chamadas depressões "endógenas" ou "vitais" 

mostra que, enquanto síndrome, a depressão inclui não apenas alterações do humor (tristeza, 

irritabilidade, falta da capacidade de sentir prazer, apatia), mas também uma gama de outros 

aspectos, incluindo alterações cognitivas, psicomotoras e vegetativas (sono e apetite). E 

enquanto doença, a depressão tem sido classificada de várias formas, na dependência do 

período histórico, da preferência dos autores e do ponto de vista adotado. Entre os quadros 

mencionados na literatura atual encontram-se: transtorno depressivo maior, melancolia, 
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distimia, depressão integrante do transtorno bipolar tipos I e II, depressão como parte da 

ciclotimia ( DEL PORTO, 1999).   

No Relatório sobre Saúde no Mundo da Organização Mundial de Saúde, WHO (2001) 

em sua abordagem sobre os transtornos depressivos, passa a relatar que a Depressão se 

caracteriza por tristeza, perda de interesse em atividades e diminuição da energia. Com 

relação aos sintomas presentes estão a perda de confiança e autoestima, o sentimento 

injustificado de culpa, ideias de morte e suicídio, diminuição da concentração e perturbações 

do sono e do apetite. Podem estar presentes também diversos sintomas somáticos. 

Segundo Gardner e Bell (2001), a pessoa com transtorno de personalidade é 

especialmente vulnerável à ansiedade e depressão (e pode fazer o mesmo com a vida daqueles 

com quem convivem. Os autores citam os seguintes tipos de personalidades propensas a 

ansiedade e depressão: paranóica, esquizóide, compulsiva, histriônica, esquizotípica, 

narcisista, esquiva, dependente, passivo-agressiva, antissocial e boderline.  

O individuo depressivo tem os seguintes sintomas: interesse reduzido por atividades; 

indecisão;  sensação de tristeza, infelicidade ou melancolia; irritabilidade, dormir demais ou 

muito pouco; concentração baixa; aumento ou perda do apetite; perda da autoestima; perda do 

desejo sexual; memória fraca; desespero e desesperança; pensamentos suicidas; pensamentos 

desagradáveis; sensação de culpa; chorar sem motivo aparente; sensação de desamparo; 

inquietação e desorganização; falta de energia ou sensação de cansaço; pensamentos de 

autocrítica; agir e pensar devagar; sensação de estupor; preocupação com ruína financeira e 

pobreza; preocupação com coisas sem importância; sofrimento emocional e físico e sentir-se 

morto ou desligado  (GARDNER; BELL, 2001).  

A depressão foi descrita e definida pela American Psychiatric Association (DSM IV- 

TR 2002) como transtorno de humor que envolve um grupo heterogêneo de sintomas: humor 

deprimido, interesse ou prazer acentuadamente diminuído, perda ou ganho significativo de 

peso, insônia ou hipersônia, agitação ou retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia, 

sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inadequada, capacidade diminuída de pensar 

e pensamentos de mortes recorrentes. Dependendo da frequência e intensidade desses 

sintomas, a depressão é classificada em leve, moderada ou grave, sendo que para o 

diagnóstico efetivo é necessário um período mínimo de duas semanas, nas quais predomina o 

humor deprimido ou a perda de interesse por quase todas as atividades. Devido a esses, 

observa-se comprometimento no funcionamento social, profissional e afetivo, que se agrava 

de acordo com a intensidade dos sintomas.  
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Entende-se que o DSM IV (2002) considera que o conceito e os tipos de depressão são 

os seguintes: mudança de humor, perda de energia, insônia ou hipersônia, culpa, fadiga e 

classificada em leve, moderada e grave. 

Segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

relacionados à Saúde- 10º Revisão (2008), os sintomas do episódio depressivo são os 

seguintes:  o indivíduo usualmente sofre de humor deprimido, perda de interesse e prazer e 

energia reduzida levando a uma fadigabilidade aumentada e atividade diminuída, 

concentração e atenção reduzida, autoestima e autoconfiança reduzidas, ideias de culpa e 

inutilidade, visões desoladas e pessimistas do futuro, ideias ou atos autolesivos ou suicídio, 

sono perturbado e apetite diminuído. E são três variedades de episódios depressivos:  

Episódio depressivo Leve:  humor deprimido, perda de interesse e prazer e 

fadigabilidade aumentada são usualmente tidos como os sintomas mais típicos da depressão e 

pelo menos dois desses, mas pelo menos dois dos sintomas citados acima e  nenhum dos 

sintomas deve estar presente em um grau intenso. A duração mínima do episódio completo é 

cerca de duas semanas. E o indivíduo com depressão leve está usualmente angustiado pelos 

sintomas e tem alguma dificuldade em continuar com o trabalho no dia-a-dia e atividades 

sociais. Episódio depressivo moderado: pelo menos três dos sintomas do depressivo leve 

devem estar presentes, pelo menos três (quatro) dos outros sintomas. O indivíduo com 

episódio moderadamente grave, usualmente terá dificuldade em continuar com atividades 

sociais, laborativas ou domésticas.   Episódio depressivo grave:  o indivíduo usualmente 

apresenta angústia ou agitação considerável, perda da autoestima ou sentimentos de 

inutilidade ou culpa, provavelmente, são proeminentes e o suicídio é um perigo marcante nos 

casos particularmente graves (CID-10, 2008). 

  Após uma cuidadosa avaliação, o Instituto de Saúde dos Estados Unidos elaborou 

uma lista com os principais sintomas da depressão: tristeza ou sensação de vazio, falta de 

interesse ou prazer nas atividades comuns, inclusive sexo, diminuição da energia, sensação de 

fadiga e de estar mais lento, distúrbios de sono  (acordar cedo demais ou dormir demais), 

distúrbio de alimentação (perda de apetite, emagrecimento ou ganho de peso), dificuldade de 

concentração, lembrar, tomar decisões, sentimento de culpa, de desvalorização, de desamparo, 

pensar em morte ou suicídio, chorar demais, dores crônicas que não reagem ao tratamento 

(BLOOMFIELD, 2008). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que entre 15 e 20% da população 

mundial teve depressão em algum momento da vida. E a depressão é uma doença, como a 
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pressão alta ou a diabetes, e é mais comum em pessoas com idade entre 24 e 44 anos. Ela 

pode inclusive ser hereditária (BLOOMFIELD, 2008). 

Segundo Moreno, Moreno e Souza (2012) o transtorno depressivo ao longo da vida 

afeta mais de 20% da população geral ao longo da vida, incapacitando parcial ou totalmente 

as relações pessoais, no trabalho e no lazer, e podem levar ao suicídio em 10 a 15% dos casos.  

O quadro clínico se caracteriza por humor depressivo e/ou falta de motivação, 

anedonia e pensamentos e sentimentos negativos. Sintomas físicos são expressão sintomática 

comum em crianças e idosos e compreendem alterações de apetite/peso, sono e dos ritmos 

biológicos (MORENO; MORENO; SOUZA, 2012).  

           O DSM-5 contempla vários transtornos depressivos novos, incluindo,  transtorno 

disruptivo da desregulação de humor, transtorno disfórico pré-menstrual, inclusão do 

transtorno depressivo maior crônico (anteriormente denominada distimia)  ( DSM V, 2013). 

           O Transtorno Depressivo Maior (TDM) é uma doença médica que afeta o modo como 

você se sente, pensa e se comporta e causa  sentimentos persistentes de tristeza e perda de 

interesse em atividades anteriormente apreciadas.  A presença de sintomas como sentimentos 

de inutilidade,  ideias suicidas (caracterizado como querer participar de um ente querido 

falecido) e comprometimento da função global sugere presença de depressão maior, para além 

da resposta normal a uma perda significativa (DSM V, 2013).  

          Usando DSM-IV, os médicos foram aconselhados a abster-se de diagnóstico de 

depressão maior em indivíduos dentro  dos dois primeiros meses após a morte de um ente 

querido no que tem sido chamado de "privamento de exclusão. "Ao aconselhar os médicos a 

não diagnosticar a depressão  em indivíduos recentemente enlutadas, o  DSM-IV excluiu o  

luto e  sugeriu que a dor de alguma forma fosse protegida alguém da depressão maior.  E os 

diagnósticos propostos do DSM-V para as pessoas que precisam de ajuda profissional e sem 

diagnóstico  para aqueles que não o fazem.  Portanto, há várias estratégias propostas para 

ajudar os clínicos usando DSM-5 a diferenciar depressão, luto "normal" e luto patológico, 

incluindo  os critérios de diagnóstico, bem como no texto.  O texto no DSM-5 procura 

esclarecer que a resposta normal da esperada para uma perda significativa pode assemelhar a 

um episódio depressivo (DSM- V, 2013). 

Nesse tópico vimos que depressão se apresenta, conforme já o mostrou Del Porto 

(1999) em formas agudas, crônicas em padrão sazonal, além de características 

fenomenológicas como a melancolia, quadros psicóticos, quadros atípicos, formas catatônicas. 

Além disso, seus sintomas são apresentados como perda de interesse, prazer, e energia 

reduzida levando a uma fadiga aumentada e atividade diminuída, concentração e atenção 
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reduzida, autoestima e autoconfiança reduzidas, para além disso, ainda estão as ideias de 

culpa e inutilidade. Aspectos esses que são, sem dúvida de grande preocupação tanto para 

profissionais de saúde como para a sociedade em geral. 

 
1.3.1 Estudos sobre depressão em estudantes universitários  

  
Em geral, na medida em que o acadêmico permanece na Universidade há um aumento 

da tensão ou estresse psíquico, distúrbios psicossomáticos, falta de confiança na capacidade 

de desempenho e auto eficácia, indicando assim uma diminuição da saúde mental geral 

(CERCHARI; CAETANO; FACENDA, 2005). Esses mesmos autores ao realizarem estudo 

com uma amostra de estudantes universitários de diferentes cursos concluíram que havia uma 

alta prevalência (25%) de TMM (Transtornos mentais menores) entre os estudantes, o que 

evidenciou a necessidade de um projeto político-pedagógico com vistas ao bem-estar dessa 

população e promoção da saúde mental, diagnóstico e tratamento precoce.  Nos achados 

relativos aos tipos de moradia do estudante universitário (com a família, com parentes, 

sozinho, república e em pensionato) indicam que morar com a família favorece o bem-estar 

psicológico do estudante universitário, enquanto que morar em república e pensionato eram 

fatores de risco à saúde mental.  

Pesquisas realizadas no contexto acadêmico vêm registrando um índice elevado de 

casos de depressão, a exemplo de um estudo desenvolvido por Santos, Almeida, Martins e 

Moreno (2003) com o objetivo de identificar e mensurar os sintomas de depressão mais 

frequente entre universitários. Esse estudo apontou para a predominância de depressão em 

mulheres (97%) com idade média de 20 anos. No total de uma amostra de 99 estudantes, 41% 

apresentaram grau de depressão variando de leve até grave, cujos sintomas mais frequentes 

foram auto-acusação, irritabilidade e fadiga. 

Pesquisas de cunho exploratório e compreensivo também indicam a grande 

preocupação que se deve ter com esses jovens estudantes. Fonseca, Coutinho e Azevedo 

(2008) ao estudarem as representações sociais da depressão verificaram, em uma amostra de 

56 universitários do curso de Psicologia dos sexos masculino e feminino, com idade entre 18 

a 26 anos, que esses compreendiam a depressão associada com melancolia e desilusão, num 

vínculo de apoio e necessidade de ajuda. Mostrou também que a carência afetiva era o 

desencadeante depressivo.  A depressão também aparece no estudo realizado por Gil e 

Tardivo (2007) sobre a Concepção de doença mental em estudantes de graduação em 

Psicologia, com desenhos temáticos aplicados em 50 estudantes do segundo ano de graduação 
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em psicologia da Universidade de São Paulo, sendo 16 homens e 34 mulheres entre 18 e 20 

anos  com a instrução: “Desenhe um doente mental e em seguida escreva uma história sobre 

esta pessoa”, apresentou como resultados,  dificuldades de adaptação à realidade, desamparo e 

solidão e concepções relativas ao plano psíquico (sintomatologia) e aos aspectos patológicos, 

principalmente esquizofrenia e depressão. Outro estudo português, na busca de identificar as 

características específicas das narrativas de vida de sujeitos deprimidos, Souza e Cruz (2008) 

analisaram as diferenças em relação às narrativas semelhantes de sujeitos não deprimidos, em 

20 pacientes universitários do Algarve, sendo 10 com diagnóstico de depressão e 10 sem 

depressão homens e mulheres, com idade média de 23,4 anos; suas  conclusões mostraram 

que as narrativas dos sujeitos deprimidos se diferenciavam das do grupo de controle na 

medida em que evidenciaram um maior número de referências a acontecimentos de vida 

negativos, sendo os mais frequentes a vivência da doença, o fim de uma relação amorosa, a 

morte de uma figura afetivamente significativa e as emoções negativas associadas. 

Assim é possível observar que a fragilidade presente em jovens estudantes tem 

ganhado relevância no contexto acadêmico-científico e clínico, não só em razão do 

crescimento populacional geral e aumento da população acadêmica em face à maior facilidade 

de acesso à universidade,  mas também por seu significado em termos de saúde pública. 

 

1.4  CONCEITO DE ESTRESSE GERAL E NA VIDA ACADÊMICA 

 
1.4.1   Conceito de Estresse   

 
A palavra estresse obteve tamanha difusão, que acabou por se transformar quase que 

em um sinônimo de qualquer tipo de alteração, em geral negativa, sentida pelo indivíduo. É 

comum se ouvir um “não me estressa” nos casos em que uma pessoa se sinta pressionada, 

entristecida, ou venha a ter alguma expectativa (boa ou ruim) por algo que possa vir a 

suceder. O menor sentimento de ansiedade ou tensão se atribui ao estresse, e no emprego 

cotidiano (e por vezes até mesmo no meio científico). Observa-se, assim, uma confusão, pois 

o estresse é encarado tanto como elemento desencadeante como resultado da evolução   

(BENEVIDES-PEREIRA, 2002).  

Um dos problemas mais comuns que o ser humano enfrenta, em qualquer idade, é o 

estresse. Todos já experimentaram, mas poucos o compreendem ou reconhecem o impacto 

que o estresse pode ter no seu corpo. É possível, no entanto, aprender a reconhecê-lo, 
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controlá-lo, e até mesmo, utilizá-lo para o nosso benefício. O primeiro passo é reconhecer o 

que é estresse (LIPP, 1987).  

O estresse é comum em qualquer idade, classe ou raça e todos em algum momento da 

vida já experimentaram. Mas o importante é reconhecê-lo e utiliza-lo a seu favor, ou seja em 

seu beneficio e não aceitar que atrapalhe sua qualidade de vida. 

Segundo Spielberger (1981, p. 8), a palavra “estresse” (tensão) tem origem  latina e 

tem o sentido de aflição, opressão, agrura e adversidade. No significado popular, a palavra 

tensão sofreu algumas alterações, e passou a ser conhecida como uma força, pressão ou uma 

força atuando sobre um objeto, o qual tenta sustentar sua integridade utilizando da sua 

resistência à ação tencionadora. De acordo com o autor, a engenharia define tensão como a 

força ou pressão aplicada sobre um material e o resultado dessa alteração é o estresse. 

O termo stress (inglês) entrou para a literatura médica em 1936, por  Hans Selye e 

veio com o sentido que o conhecemos hoje. Desde então, muitos estudos têm sido realizados e 

atualmente se fala muito em estresse no meio acadêmico-científico  bem como  nos veículos 

de comunicação de  massa (BENZONI; CARNEIRO; RIBEIRO; PERES; MARCHI; 

MILARÉ, 2004). Com isso é possível compreender porque o termo se tornou tão popular. 

Atualmente, o termo estresse é definido como resposta de adaptação do organismo às 

demandas ambientais a ele impostas, processo inicialmente designado como “síndrome de 

adaptação geral” por Hans Selye em 1936. Falar de estresse significa falar da interação de um 

organismo com seu ambiente, tendo de um lado, estímulos que exigem mudança e adaptação 

e, de outro, as respostas do organismo a tais estímulos. Os estímulos que produzem estresse 

não são necessariamente aversivos, entretanto a duração do estímulo e as respostas dos 

indivíduos às situações estressoras podem ter repercussões psíquicas diferentes, levando ao 

sofrimento psíquico e transtornos psiquiátricos (CORCHS; OLIVEIRA; BOTTINO; 

CUNHA; SCIVOLETTO, 2012).  

Estresse tem se constituído numa palavra amplamente difundida nos dias  atuais, 

tornando-se vocábulo constante na linguagem do senso-comum. Sua utilização, muitas vezes 

indiscriminada, tanto pelos meios de comunicação quanto pela população, acaba por 

ocasionar certa confusão. Na linguagem popular, por exemplo, estresse passou a ter diversos 

significados, sendo causa ou sinônimo de muitos problemas que assolam a vida 

contemporânea (SANTOS,  2012).  

Percebe-se que os efeitos do estresse excessivo e contínuo não se limitam ao 

comprometimento da saúde. O estresse pode, além de ter um efeito desencadeador do 

desenvolvimento de inúmeras doenças, propiciar um prejuízo para a qualidade de vida e a 
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produtividade do ser humano, o que gera um grande interesse pelas causas e pelos métodos de 

redução do estresse (SADIR; BIGNOTTO; LIPP, 2010).  

Há de se distinguir os estímulos estressantes do estresse. Estímulo estressante é um 

elemento que vem interferir no equilíbrio homeostático do organismo, ou tem a ver com 

demandas que ele sofre. O agente estressor pode ter um caráter físico, cognitivo e emocional 

(provas, medos etc). O estresse é a resposta a esse estímulo, isto é, a necessidade de vir a 

aumentar o ajuste adaptativo, para retornar ao estado de equilíbrio, reaver a homeostase 

inicial, ou os recursos que a pessoa vem a dispender para fazer frente às demandas.  O estresse 

tem a função de melhorar a homeostase e de melhorar a capacidade do indivíduo, para 

garantir-lhe a sobrevivência ou a sobrevida  (BENEVIDES-PEREIRA, 2002).  

O estresse ocorre durante a vida de várias formas e por vários motivos, podendo trazer 

consequências para diversas áreas do funcionamento humano, inclusive a afetiva – caso o 

indivíduo não tenha estratégias adequadas para lidar com os desafios que enfrenta 

(CIPRIANO, 2004). 

Viver em sociedade, ser social, significa saber se  controlar, ponderar, discutir com 

moderação, em suma, não brigar, não agredir! Desde crianças somos ensinados a reprimir 

nossa agressividade natural e a usar a inteligência para defender nossos interesses. Entretanto, 

argumentações inteligentes exigem maior atividade mental que por sua vez, aumenta a 

ansiedade e tensão, formando um círculo vicioso que prolonga o estresse (PIRES, 1997). 

O ser humano estressado mostra irritação, impaciência, dificuldade de concentrar-se e 

de pensar de modo racional e lógico. Irritado, sem paciência e sem concentração ele não se 

relaciona bem com as outras pessoas, fica mais agressivo e menos interessado em assuntos 

que não o afetam diretamente. Estando em condições emocionais tão precárias,  sua qualidade 

de vida deixa de atingir o nível ideal. Muitas vezes podem ser as consequências do estresse 

crônico que se manifestam nas áreas física, psicológica e social do ser humano (LIPP, 2007).  

 Vimos vários conceitos de estresse do ponto de vista de vários autores. Assim, 

entendemos que estresse  significa tensão a partir da interação de um organismo com o seu 

meio ambiente e a repercussão dessa interação não controlada pelas emoções pode levar a um 

sofrimento psíquico e transtorno psíquico.   
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1.4.2  O estresse na vida acadêmica  

 

A vida contemporânea está cada vez mais estressante. Assaltos, mudanças de valores, 

tecnologia avançada, aumento de desestruturação familiar, excesso de competição e muitos 

outros fatores externos e internos contribuem para que o ser humano viva constantemente em 

um alto nível de estresse  (LIPP, 2007). E o contexto acadêmico estudado, no caso os 

estudantes universitários vivenciam toda essa turbulência como relata (CALAIS; CARRARA; 

BRUM;  BATISTA; YAMADA;  OLIVEIRA, 2007) no parágrafo seguinte. 

O ingresso na universidade pode colocar os alunos em contato com estressores 

específicos, tais como medo, ansiedade e inseguranças geradas pelas possíveis dúvidas e 

desilusões com a carreira escolhida, aquisição de novas e maiores responsabilidades, 

problemas na moradia, distanciamento da família, dificuldade no estabelecimento de 

relacionamento afetivo (CALAIS et al., 2007). A vida acadêmica pode ser caracterizada por 

um ambiente estressante com todos os sintomas citados anteriormente no qual os estudantes 

têm a responsabilidade de aprender uma profissão e preparar-se para esse futuro profissional.  

A formação universitária exige do acadêmico um esforço maior do que aquele com o 

qual estava acostumado no ensino médio. Há prazos mais rigorosos para entrega de trabalhos, 

relatórios de estágio, seminários que devem ser apresentados, provas, além do próprio estágio 

e o Trabalho de Conclusão de Curso, que deve ser entregue e defendido oralmente. Nesse 

sentido, a vida do acadêmico, principalmente no último período, está sujeita a um turbilhão de 

reações emocionais diversas, constituindo-se, assim, num período de maior estresse (ASSIS;  

SILVA;  LOPES;  SILVA; SANTINI, 2013).  

A escola e o trabalho constituem os dois ambientes mais importantes para a maioria 

das pessoas e são também principal causa de estresse. Como a sociedade contemporânea vive 

enfatizando a importância dessas áreas, o sucesso ou o fracasso nelas frequentemente podem 

ser vistos como a medida do valor de uma pessoa (BARRIGA, 2007).  

            Desta forma, o estresse na vida acadêmica pode acontecer de diversas maneiras e fases 

como, por exemplo, no inicio do ano letivo (com volume de informações que o aluno possa 

receber, mudança no método de estudo e carga horária exigida) e no final (entrega de 

relatórios, defesa de trabalho de conclusão de curso e insegurança com a própria competência 

e mercado de trabalho). Assim, o ambiente acadêmico é um dos ambientes mais importantes 

para a maioria das pessoas durante um longo prazo; também é um dos principais geradores de 

estresse.  
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1.4.3  Estudos sobre estresse em universitários 

 
Pesquisas vêm demonstrando que os estudantes universitários têm apresentado níveis 

de estresse no decorrer de suas vidas acadêmicas pelo fato de se depararem com mudanças 

que podem ser consideradas fontes estressoras, como, por exemplo, o aparecimento de novas 

responsabilidades  (CALAIS, et al., 2007). 

Segundo Lipp (2007), os estudos sobre o estresse emocional no Brasil têm-se 

multiplicado com grande rapidez. Dentre eles encontram-se principalmente: a) pesquisas 

realizadas nas instituições de ensino, como as oriundas do Laboratório de Estudos 

Psicofisiológicos do Estresse (LEPS) da PUC-Campinas, as teses, as dissertações e a 

produção intelectual de docentes dos programas de pós-graduação e, até certo ponto, da 

graduação; b) pesquisas implementadas por organizações não universitárias; c) ações 

empresariais que envolvem levantamento do índice de estresse entre funcionários; d) 

pesquisas de populações não clínicas; e) pesquisas com populações clínicas; e f) atendimentos 

clínicos do Centro Psicológico de Controle do estresse e de outras clínicas especializadas.         

No estudo realizado por Calais et al. (2007) que teve como  objetivo comparar os 

níveis, os sintomas e a presença de estresse em universitários calouros e veteranos, de modo a 

investigar a associação do estresse com escolaridade e sexo com  105 alunos, sendo 57 do 

primeiro ano do curso de Jornalismo, com idade variando entre 18 e 24 anos, 36 mulheres e 

21 homens, e 48 alunos último-anistas (quarto ano) também de Jornalismo, com idade entre 

21 e 26 anos, com 35 mulheres e 13 homens. Dos resultados obtidos, destacam-se: 

predominância de estresse entre as mulheres; maior número de alunos estressados e na fase de 

quase exaustão no último ano; predomínio de sintomas físicos entre calouros e psicológicos 

entre veteranos. Os autores concluíram que  pesquisas são necessárias para elaboração de 

políticas institucionais que promovam condições favoráveis a um melhor desenvolvimento 

das potencialidades acadêmicas dos alunos. 

Na pesquisa sobre estresse e qualidade de vida: influências de algumas variáveis 

pessoais com 106 adultos que procuraram atendimento em uma clínica especializada em 

tratamento do estresse emocional situada no interior do Estado de São Paulo, durante um 

período de seis meses em 2007, sendo 57,5 % do sexo masculino, 60% casados,  idade média 

apresentada foi de 38,5 anos, variando de 20 a 62 anos de idade.  A avaliação dos resultados 

obtidos revelou que a grande maioria dos participantes da pesquisa (88%) recebeu o 

diagnóstico de estresse. Todas as mulheres do estudo e 79% dos homens tiveram esse 

diagnóstico. A partir dos resultados, percebeu-se a importância de se avaliar tanto o estresse e 



39 

 

a qualidade de vida quanto às variáveis que interferem nesses aspectos, a fim de se 

implementar programas que promovam condições para a promoção da saúde física e 

emocional das pessoas, como a atenção que deve ser dada ao estresse, tendo em vista todas as 

possíveis consequências ao ser humano (SADIR et al., 2010). 

No estudo realizado por Mogentale e Vizzotto (2011), que teve por objetivos levantar 

o perfil sócio demográfico e cultural de uma amostra de auxiliares de enfermagem, avaliar a 

presença de sintomas de estresse, avaliar o reajustamento social e tecer relação entre variáveis 

de labor e o estresse com 126 auxiliares de enfermagem do gênero feminino, casadas, com 

idade mínima de 19 anos e máxima de 56 anos e  associaram estresse ao trabalho e indicaram 

como fontes estressoras as dificuldades de relacionamento com colegas de trabalho, o 

relacionamento com pacientes e acompanhantes, além de sobrecarga de trabalho. Quanto à 

presença de estresse, 58% desses auxiliares de enfermagem tinham sintomas significativos, 

41% estavam na 2ª fase ou fase de resistência e 47% apresentaram sintomas de estresse de 

natureza psicológica. Com relação ao reajustamento social, observou-se que houve diferença 

significativa entre os profissionais que apresentavam estresse e os que não apresentavam 

estresse, ou seja, os profissionais que apresentaram estresse indicaram menor reajustamento 

do que os profissionais que não apresentaram estresse e com probabilidade de adoecimento.  

No estudo sobre sintomas de estresse em concluintes do curso de psicologia de uma 

faculdade privada do norte do País com 25 acadêmicos do décimo período, sendo 4 sujeitos 

do sexo masculino e 21 do sexo feminino, todos com idades entre 21 e 42 anos, no que diz 

respeito à prevalência de sintomas, foi possível observar que entre os sujeitos com estresse, 

houve predominância de sintomas físicos em relação ao sintoma psicológico e os autores 

concluíram que existem poucos estudos sobre estresse em  acadêmicos, em especial do curso 

de Psicologia, fazendo-se necessárias mais pesquisas sobre o tema para que se possa 

enriquecer a literatura, subsidiando ações junto às coordenações de curso e docentes para uma 

mudança nesta área (ASSIS et al., 2013). 

Um outro estudo refere-se à avaliação de estresse no ambiente de trabalho com 15 

estudantes de  enfermagem de ambos os sexos (53% mulheres) nas dependências de uma 

faculdade na região metropolitana do Estado de São Paulo. Nesse estudo também foi 

comparado com outras profissões de áreas como a imobiliária, escritório de contabilidade, 

órgãos públicos, trabalhadores de rua e outras profissões ligadas ao hospital. Os resultados 

apontaram que, dentre os 15 participantes (estudantes de enfermagem) que preencheram o 

questionário, 13 demonstraram fator de estresse físico superior ao psicológico e evidenciou-se 

que a quantidade de sintomas físicos de estresse de enfermeiros foi significativamente 
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superior à amostra do manual, proveniente de outras profissões. Os autores concluíram que a 

enfermagem é uma profissão cujas atividades são ininterruptas e desenvolvidas em vários 

turnos e horários de trabalho exaustivos, sendo que os profissionais têm de lidar com a dor, o 

sofrimento e a morte. Portanto, deve-se tomar cuidado para que o trabalho não produza 

consequências patológicas (COZZA; NOGUEIRA; CECATO; MONTIEL; 

BARTHOLOMEU, 2013).  

Ao avaliar estresse e percepção do rendimento acadêmico com 660 estudantes da 

Universidade de Aveiro, dos quais 366 (55,5%) do sexo masculino e 294 (44,5%)  do sexo 

feminino, com idades compreendidas entre 18 e 48, os resultados indicaram (48%) situou-se a 

um nível médio de estresse e ao comparar o nível de estresse por sexo,  as mulheres obtiveram 

níveis mais elevados de estresse  do que os homens  (LUZ; CASTRO;  COUTO;  SANTOS;  

PEREIRA,  2009).  

Parreira (2012) avaliou as diferenças de gênero e ano Letivo na manifestação de Stress 

em universitários e  verificou uma minoria  com estresse (39%) e, entre aqueles com estresse, 

ao serem comparados por gênero, constataram que existem mais alunos do sexo feminino com 

o diagnóstico de estresse do que do sexo masculino. 

No estudo realizado por Lyrakos (2012) que examinou o impacto do Estresse, apoio 

social, auto eficácia e coping em 562 estudantes universitários, durante 12 meses no estudo 

multicêntrico (nos países Reino Unido, França, Alemanha, Áustria, Espanha, Itália e Grécia.  

Os dados revelaram através de análise estatística  que os níveis de estresse foram 

significativamente reduzidos após a passagem do período de 12 meses. Além disso, a 

pesquisa mostrou que os níveis de estresse são negativamente correlacionados com as formas 

positivas de enfrentamento, os níveis de apoio social, autoestima, e satisfação na 

universidade. Por outro lado os níveis de estresse são positivos correlacionados com as formas 

negativas de lidar. O presente estudo é um dos poucos em campo que examina de forma 

cruzada cultural o impacto sobre os estudantes universitários. E concluindo houve diferenças 

significativas entre os países, principalmente o Reino Unido. O motivo dessas diferenças entre 

os países poderiam está relacionados com o problema financeiros causados por causa das 

propinas.      

Observa-se que todas as pesquisas relatadas mostram um nível de estresse em 

estudantes universitários e esses resultados relatam que o ambiente acadêmico é uma fonte 

geradora de estresse.  
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1.4.4  Estudos realizados com a escala de ansiedade, depressão e estresse (EADS) 

 

A Escala de Ansiedade, Depressão e Estresse (EADS) originou-se na Austrália por 

Lovibon e Lovibond (1995) e foi adaptada para a Língua Portuguesa por Pais-Ribeiro (2004).  

A escala original era composta por 42 questões e a forma abrevida constitui-se atualmente de 

26 questões que avaliam os estados emocionais negativos (ansiedade, depressão e estresse).  

Com relação às propriedades psicométricas Levibond e Levibond (1995), estudaram a 

estrutura dos  estados emocionais negativos: comparação das escalas de estresse, ansiedade e 

depressão (EADS) com o Inventário de  depressão de Beck (IDB) e Inventário de ansiedade 

de Beck (IAB). Foi verificado em comparação com o IDB e IAB, que a escala EADS mostrou 

maior separação em cargas fatoriais; a  ansiedade  EADS correlacionada com o IAB atingiu 

(0,81),  para depressão a (EADS) correlacionada com o IDB (0,74).  Os autores concluíram 

que o IDB difere da escala (EADS Depressão), principalmente porque  o IDB de Beck inclui 

itens como perda de peso, insônia, preocupação somática e irritabilidade. 

Assim, o estudo original de Lovibond e Lovibond (1995) realizou sua elaboração e 

validação e, a partir de então, outros estudos vêm sendo realizados com finalidade de 

adaptação, validação e avalição clínica.  

Nesse sentido, Brown, Chorpita,  Korotitscw e  Barlow, (1997) avaliaram as 

propriedades psicométricas do EADS (Escala de Ansiedade, Depressão e Estresse) em duas 

amostras clínicas, de um total de 437 pacientes (63,6% de mulheres, média de idade 36,10 

anos  - DP = 10,55 , variação = 18-65) em tratamento de fobia e ansiedade, num  Centro de 

Estresse e Transtornos de Ansiedade.  As correlações entre os três fatores foram: Depressão, 

Ansiedade = 0,38; Ansiedade, estresse = 0,46; Depressão, estresse = 0,54 . Além disso, a 

correlação de ordem zero, foi calculada para as três escalas EADS (usando o método descrito 

no original de pontuação Lovibond e Lovibond,1995). Correlações entre as três escalas EADS 

foram: Depressão, ansiedade = 0,51; Ansiedade, estresse = 0,65; Depressão, estresse = 0,64. 

Comparações de ansiedade e grupos de transtorno de humor (falta informação). Análises 

unidirecionais de variância (ANOVAs) foram conduzidas para avaliar a extensão em que a 

escala EADS distinguia os vários grupos de transtorno de humor e ansiedade; e seus 

resultados foram satisfatórios. 

No estudo realizado por Ribeiro, Honrado e  Leal (2004) que teve como tema: 

“Contribuição para o estudo da adaptação portuguesa das escalas de ansiedade, depressão e 

Estresse (EADS) de 21 itens de Lovibond e Lovibond (1995)” foi proposto avaliar 

empiricamente a ansiedade, a depressão e o estresse segundo o modelo tripartido. 
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Participaram 200 sujeitos, idade M=19,79, DP=1,11, variando entre os 18 e os 23 anos, que 

construíram uma amostra de conveniência. Os resultados apontam para uma estrutura 

semelhante à australiana apontando para a possibilidade de ser utilizada em português. A 

variância comum às duas variáveis ansiedade e depressão é de cerca de 30% o que constitui 

uma aproximação satisfatória ao objetivo da utilização dessas escalas que é de reduzir a 

variância comum.  

Um estudo brasileiro realizado por Mascarenhas, Silva e Ribeiro (2011), que teve 

como tema propriedades psicométricas da escala de ansiedade, depressão e estresse (EADS-

21): uma investigação com universitários do Brasil com 1242 estudantes universitários, sendo  

55% do sexo feminino e 37% do sexo masculino. Os resultados desse estudo que se propôs a 

contribuir para validação de um instrumento de avaliação psicológica para o contexto 

brasileiro; indicaram-no válido para diagnóstico e avaliação em diferentes contextos. 

Entendeu-se deste modo, que o instrumento seria útil para a investigação do presente 

estudo, tendo em vista sua adaptação e validação não só para a língua portuguesa, mas 

também para o Brasil. 

             

 Assim, tendo em vista o exposto, é possível dizer que há uma preocupação de 

profissionais de saúde e de educação superior com a saúde mental de estudantes 

universitários. Os estudos apresentados anteriormente indicaram evidências de distúrbios 

psicológicos e psiquiátricos na  população geral e indicativos desses mesmos distúrbios na 

população jovem. Esses aspectos levam à uma justificativa sobre a importância de investigar 

mais o tema da saúde de jovens universitários. 

 

Deste modo, presente estudo propõe-se à investigação dos seguintes objetivos:  

   

a) Avaliar a presença de sinais e sintomas de depressão, ansiedade, estresse e qualidade 

de vida de universitários de duas instituições sendo uma pública e outra  privada;  

b) Caracterizar o perfil sociodemográfico desses universitários de ambas as instituições;  

c) Avaliar sintomas de depressão dos estudantes universitários investigados; 

d) Avaliar sinais de ansiedade e estresse desses estudantes universitários; 

e) Avaliar a qualidade de vida desses estudantes universitários; 

f) Correlacionar as variáveis qualidade de vida, sinais e sintomas de ansiedade, 

depressão e estresse entre os estudantes de ambas as instituições. 
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CAPÍTULO II  

MÉTODO 

 

2.1 Participantes 

             

Participaram desta pesquisa 570 discentes, dos sexos feminino e masculino, 

distribuídos em dois grupos, sendo 226 da Universidade Federal do Amazonas e 344 da 

Universidade Metodista de São Paulo. Foram amostras casuais e por conveniência, conforme 

preconizaram Rea e Parker (2000), estudantes dos cursos de Antropologia, Pedagogia, Letras, 

Ciências Agrárias, Biologia/Química e Administração, Psicologia, Biomedicina, Medicina 

Veterinária e Gestão em Recursos Humanos. 

 

       

Tabela 1 – Distribuição por sexo dos universitários da amostra estudada (n= 570)  
  Sexo                               Instituição  Total 
  UFAM UMESP   

 
Frequência      Porcentagem 
       ( f )                        ( % ) 

      
Frequência      Porcentagem 
        ( f )                       ( % )  

    
Feminino  145                          25,4%    294                     51,6%       77% 
        
Masculino    81                          14,2%     50                         8,8%       23% 
        
Total  226                           39,6%    344                       60,4%       100,0% 
                    

 

Dos participantes: n= 344 eram estudantes da Universidade Metodista de São Paulo e 

n=226 da Universidade Federal do Amazonas. Na Tabela 1, observa-se que o maior número 

de universitários era de mulheres, sendo que essas somaram 77%, enquanto que 23% 

representam os estudantes do sexo masculino. Entretanto, essa parece ser uma tendência 

brasileira, pois segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2011), 

a frequência nas faculdades é majoritariamente feminina.  

Embora essa tendência tenha sido indicada pelo IBGE, também não se pode afirmar 

que ambas as universidades possuam uma maioria feminina de estudantes, uma vez que a 

amostra do presente estudo foi casual e por conveniência (REA; PARKER, 2002). Esse tipo 

de amostra não oferece precisão estatística, embora ofereça algumas vantagens ao 

pesquisador, pois no caso de pesquisa com estudantes, sua realização em sala de aula 
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possibilita o contato com grande número de entrevistados em curto período de tempo e custo 

mínimo. 

Tratando-se, pois de uma amostra por conveniência, só participaram da pesquisa 

aqueles estudantes que concordaram em responder aos instrumentos e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

2.2   local  
 A coleta de dados foi realizada em salas de aula, em ambas as Instituições:  pública e 

privada; em horários de aula e a partir da permissão do docente responsável e após 

autorização das instituições para esse levantamento. 

2.2.1 Contextualização  das regiões  

 A amostra do presente estudo compôs-se de jovens universitários de regiões muito 

distintas do país. Deste modo, julgou-se necessário uma pequena descrição de ambas as 

regiões. A Instituição Pública -  “Instituto de Natureza e Cultura – INC” é uma das unidades 

da Universidade Federal do Amazonas (fundada em 17 de janeiro de 1909), localizada em 

Benjamin Constant- interior do Estado do Amazonas, na região do Alto Solimões, há 

exatamente 1180 km linha reta da capital. O Estado do Amazonas abrange uma área  de 

1.559.159,148 km² e uma população de 3,807.921 milhões de habitantes,  e deste 37.564 em 

Benjamin Constant (IBGE, 2012).   Essa unidade da UFAM localizada em Benjamin 

Constant, antes de ser incorporada pela Universidade Federal (em novembro de 2005), 

funcionava como Campus Avançado cedido pela PUC- RS; os esforços, investimentos e 

empenho empreendidos pela comunidade universitária efetivou-se a expansão do ensino 

superior e, o ano de 2005 foram tomadas medidas de  adequação que resultaram num 

Programa de Expansão do Ensino Superior, promovido pelo Governo Federal denominado 

“UFAM Multicampi”.  A unidade possui 1249 alunos de graduação com os seguintes cursos: 

Administração em Gestão Organizacional, Antropologia, Ciências Agrárias e Ambientais, 

Ciências: Biologia e Química, Letras - Língua e Literatura Portuguesa e Língua e Literatura 

Espanhola e Pedagogia.  A Universidade tem a  missão de cultivar o saber em todas as áreas 

do conhecimento por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, contribuindo para a 

formação de cidadãos e o desenvolvimento da Amazônia1.  

A região localizada no Sudoeste Amazonense, distante de Manaus 1.180km, mas a  via 

transporte fluvial é de 1.638km, subindo o rio Solimões e o rio Javari. Segundo o Plano de 

                                                 
1  Extraído do site - http://www.ufam.edu.br/index.php/historia-da-ugm 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Sudoeste_Amazonense
http://pt.wikipedia.org/wiki/Manaus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Solim%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Javari
http://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_de_Integra%C3%A7%C3%A3o_Nacional
http://www.ufam.edu.br/index.php/historia-da-ugm
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Integração Nacional, a cidade seria o ponto final da Transamazônica, porém o trecho que 

ligaria Lábrea até Benjamin Constant sequer fora desmatado. Devido a barreiras ambientais e 

transposição por territórios indígenas, provavelmente este trecho da rodovia jamais seja 

concluído, restando aos habitantes apenas o transporte aéreo e fluvial como conexão com o 

restante do país.  A região (FERREIRA, 2010) é composta por uma variedade ecossistemas e 

biodiversidades distribuindo-se nove  municípios em fronteiras do Brasil com Peru e 

Colômbia.  De modo que contém  uma diversidade de povos com costumes e valores próprios 

que torna a região um espaço inter/multicultural. As comunidades ribeirinhas da região 

contêm características sociais e étnicas peculiares e sustentam a riqueza sócio-histórica 

regional. 

A Instituição Privada “ Universidade Metodista de São Paulo” trata-se de uma 

instituição Comunitária e confessional, localizada na cidade de São Bernardo do Campo- 

região metropolitana do Estado de São Paulo.  

Segundo a Universidade Metodista de São Paulo2, o compromisso com a educação 

tem marcado a atuação da Igreja Metodista desde a fundação da primeira instituição de ensino 

Metodista, a Kingswood School, na Inglaterra, em 1748.  Ao longo dos últimos 255 anos, essa 

vocação educacional também tem se manifestado no Brasil, onde várias instituições 

Metodistas de ensino incorporam mais de um século de atividade contínua. A Universidade 

Metodista de São Paulo vem sendo traçada há mais de 70 anos, desde a implantação da 

Faculdade de Teologia da Igreja Metodista em São Bernardo do Campo, em 1938. À época, a 

Igreja Metodista acabara de fundir dois centros de ensino teológico, localizados em Minas 

Gerais e no Rio Grande do Sul. Era de seu interesse que o curso superior recém-criado -o 

primeiro instalado no município de São Bernardo do Campo- estivesse presente numa região 

que se configurava como um dos principais centros das transformações sociais, políticas e 

econômicas do país². Com a consolidação do projeto pedagógico e a excelência alcançada ao 

longo dos anos, o IMS passou a figurar entre as mais conceituadas Instituições de Ensino 

Superior do país. Isso permitiu que, em 1997, conquistasse o status de Universidade, 

ampliando o número de faculdades e cursos oferecidos. Hoje, a Metodista possui três campi 

em São Bernardo do Campo (Rudge Ramos, Vergueiro, Planalto) e aproximados 11.000 

estudantes. O campi Planalto (16.323 m²),  abriga os cursos de graduação da área de 

Biológicas e Saúde, além do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia da 

Saúde.  No campi Vergueiro ficam as Faculdades de Gestão e Serviços e de Humanidades e 

                                                 
² Texto extraído de:  site da Universidade Metodista de São Paulo. http://www.metodista.br/sobre-a-
metodista/historia. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_de_Integra%C3%A7%C3%A3o_Nacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transamaz%C3%B4nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1brea
http://www.metodista.br/biologicas-saude
http://www.metodista.br/pospsico/
http://www.metodista.br/pospsico/
http://www.metodista.br/sobre-a-metodista/historia
http://www.metodista.br/sobre-a-metodista/historia
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Direito, onde são ministrados cursos de Graduação em Negócio e Educação, e  Mestrado em 

Educação . 

A Universidade se situa em São Bernardo do Campo, estado de São Paulo; estado esse 

que abrange uma área de 248.222,801km² e uma população de  43.663.669 milhões de 

habitantes, e destes 765.463 habitantes em São Bernardo do Campo (409 km²) (IBGE, 2012).   

A cidade de S Bernardo do Campo compõe a região conhecida como ABC paulista e grande 

potencia automobilística brasileira e latino-americana. Entretanto, essa é uma região que se 

confunde com a história do Brasil, pois começa sua ocupação pelos indígenas e pelos 

portugueses que, liderados por Martim Afonso de Sousa e João Ramalho, fundaram em 1553 

a vila de Santo André da Borda do Campo, de onde se iniciou a ocupação de todo o planalto 

paulista e que daria origem, no ano seguinte, à vila de São Paulo de Piratininga, a atual cidade 

de São Paulo. Mas, a histórica região de vigorosa mata atlântica transformou-se na década de 

1960 -1970 na região conhecida como  ABC paulista -  marcada por ser o primeiro centro da 

indústria automobilística brasileira. A região é sede de diversas montadoras, como Mercedes-

Benz, Ford, Volkswagen e General Motors, entre outras. No entanto, o setor de serviços 

também vem crescendo significativamente.  A presença de indústrias desse porte fez com que 

a região fosse o berço do movimento sindical contemporâneo no Brasil. As greves dos 

operários foram fortes no final da década de 1970, o que resultaria na fundação do Partido dos 

Trabalhadores (PT) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no início da década 

seguinte. 

São Bernardo do Campo a cidade mais rica da região segundo dados do IBGE  (2012) 

e com maior população e área territorial, sendo uma das potências do país, a cidade conta com 

teatros, casas de shows, vários parques e hospitais referência na região. Na cidade está 

localizada mais de 70% da represa Billings, uma área no entorno da represa onde se localiza o 

parque municipal do Estoril e faz divisa com a cidade de São Paulo. 

 

 

2.3 Instrumentos 
 

Foram utilizados dois instrumentos para a coleta de dados: 

A) WHOQOL-breve – É um questionário com perguntas fechadas sobre a Qualidade 

de Vida geral nos domínios físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. Esse 

questionário é a versão abreviada do instrumento de avaliação de qualidade de vida da OMS, 

http://www.metodista.br/pospsico/
http://www.metodista.br/pospsico/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Martim_Afonso_de_Sousa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Ramalho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Andr%C3%A9_da_Borda_do_Campo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ford
http://pt.wikipedia.org/wiki/Volkswagen
http://pt.wikipedia.org/wiki/General_Motors
http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_sindical
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_dos_Trabalhadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_dos_Trabalhadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Central_%C3%9Anica_dos_Trabalhadores
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WHOQOL 100, traduzido para língua portuguesa no Brasil e para mais de 20 idiomas              

(FLECK, et al, 2000).     

          O instrumento possui 26 questões. A 1ª) parte é composta por duas questões gerais, 

abordando a percepção do universitário acerca da sua qualidade de vida e satisfação com seu 

estado de saúde e a 2ª) parte composta por 24 questões e abrange os quatro domínios de 

qualidade de vida e suas respectivas facetas medindo o grau de satisfação do universitário em 

relação a cada um dos componentes. Domínio I –físico; Domínio II- Psicológico; Domínio III-  

Relações Sociais; Domínio IV- Meio Ambiente. Como apresentaremos a seguir: 

Domínio I – físico: focaliza as seguintes facetas: dor, desconforto, energia e fadiga, 

sono e repouso, atividades da vida cotidiana, dependência de medicações ou tratamento e 

capacidade de trabalho; 

Domínio II- Psicológico, cujas facetas são: sentimentos positivos, pensar, aprender, 

memória e concentração, autoestima, imagem corporal e aparência, espiritualidade, 

religiosidade, crenças pessoais e sentimentos negativos; 

Domínio III - das Relações Sociais, que inclui as seguintes facetas: relações pessoais, 

suporte (apoio) social e atividade sexual; 

Domínio IV – Meio Ambiente, aborda as facetas: segurança física e proteção, ambiente 

no lar, recursos financeiros, cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade, 

oportunidade de adquirir novas informações e habilidades, participação em, e oportunidades 

de recreação/lazer, ambiente físico: poluição, ruído, trânsito, clima e transporte (FLECK et 

al., 2000). 

B) EADS-21: A Escala de ansiedade, depressão e estresse -  Trata-se de um 

instrumento inglês, de Levibond e Levibond (1995) e que foi traduzido e validado para língua 

portuguesa do Brasil por Pais Ribeiro, Honrado e Leal, (2004).   A escala contém 3 sub-

escalas e cada uma sete itens, num total de 21. Inclui as variáveis: Depressão -  que avalia - 

Disforia (dois itens); Desânimo (dois itens); Desvalorização da vida (dois itens); Auto-

depreciação (dois itens); Falta de interesse ou de envolvimento (dois itens); Anedonia (dois 

itens); Inércia (dois itens). Itens três, cinco, dez, treze dezesseis, dezessete e vinte um.  

Ansiedade -  que avalia:  Excitação do Sistema Autônomo (cinco itens); Efeitos Músculo-

Esqueléticos (dois itens); Ansiedade Situacional (três itens); Experiências Subjetivas de 

Ansiedade (quatro itens). Itens dois, quatro, sete, nove, quinze, dezenove e vinte.  Estresse- 

que avalia:  Dificuldade em Relaxar (três itens); Excitação Nervosa (dois itens); Facilmente 

Agitado/Chateado (três itens); Irritável/Reação exagerada (três itens); Impaciência (três itens). 

Itens um, seis, oito,onze, doze, quatorze e dezoito. 
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A Escala de Depressão, Ansiedade  e Estresse (EADS - 21) é uma forma abreviada de 

Lovibond e Lovibond (1995) 42 itens de auto-relato medida de depressão, ansiedade e 

estresse (EADS)  (HENRY; CRAWFORD, 2005).    

Segundo o Manual do EADS, é considerado Normal quem obtiver os seguintes 

valores nas seguintes variáveis:  depressão  (zero –nove), ansiedade (zero – sete) e estresse 

(zero -quatorze). É considerável Leve: depressão (dez - treze), ansiedade (oito - nove), 

estresse (quinze - dezoito). E Moderada: depressão (quatorze-vinte), ansiedade (dez -

quatorze), estresse ( dezenove- vinte e cinco). E Severa: depressão (vinte e um- vinte e sete), 

ansiedade (quinze- dezenove), estresse (vinte e seis- trinta e três). E Extremamente Severa 

(vinte e oito+), ansiedade (vinte+), estresse (trinta e quatro) (Manual do EADS).  

Segundo Ribeiro, Honrado e Leal  (2004), em relação ao EADS- Escala de Ansiedade, 

depressão e  estresse, as notas mais elevadas em cada escala correspondem a estados afetivos 

mais negativos. Os itens da EADS de 21 itens foram selecionados de modo que possa ser 

convertida nas notas da escala completa de 42 itens multiplicando a nota por dois. 

Cada item consiste numa frase, uma afirmação, que remete para sintomas emocionais 

negativos. Pede-se ao participante que responda se a afirmação lhe “aplicou na semana 

passada”. Para cada frase existem quatro possibilidades de resposta, apresentadas numa escala 

tipo likert.  Os participantes avaliam a extensão em que experimentaram cada sintoma durante 

a última semana, numa escala de quatro pontos de gravidade ou frequência: “não se aplicou 

nada a mim”, “aplicou-se a mim algumas vezes”, “aplicou-se a mim muitas vezes”, “e 

aplicou-se a mim a maior parte das vezes”  (RIBEIRO; HONRADO; LEAL, 2004). 

É importante destacar que, conforme Mascarenhas, Silva e Pais Ribeiro (2011), o 

estudo  para validação do EADS para o contexto brasileiro, mostrou ser esse um instrumento 

válido para diagnóstico e avaliação em diferentes contextos, inclusive a amostra de 

universitários foi selecionada na Universidade Federal do Amazonas. Além disso, a adaptação 

dessa escala para a Língua Portuguesa, apresentou qualidades específicas (APÓSTOLO; 

MENDES; AZEREDO, 2005) permitindo avaliar simultaneamente os três estados emocionais 

- depressão, ansiedade e estresse - por ser uma versão curta de fácil aplicação em ambiente 

clínico e não clínico e por poder ser utilizada na avaliação desses estados em adolescentes e 

adultos. 
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2.4 Procedimentos 
 

Na coleta de dados foram distribuídas diferentes etapas.  Após autorização das 

instituições envolvidas e aprovação do Comitê de Ética, a pesquisadora compareceu às salas 

de aulas e os alunos foram convidados a participarem desta investigação e responderam ao 

questionário (WHOQOL-breve) e à escala de ansiedade e depressão (EADS), após explicação 

da pesquisa e o mesmo procedimento foi feito em ambas as instituições. 

A  coleta foi realizada na Universidade Federal do Amazonas- Instituto de Natureza e 

Cultura/ Campus do Alto Solimões nos dias 17 e 18 de Dezembro de 2012 nos períodos 

matutino e vespertino. E na Universidade Metodista de São Paulo no mês de Março e Abril, 

Outubro e Novembro de 2013 nos turnos diurno e noturno.  

Aspectos Éticos da Pesquisa- Por se tratar de pesquisa envolvendo Seres Humanos, 

O projeto de Pesquisa passou pelo Comitê de Ética da Universidade Metodista de São Paulo e 

fora aprovado. Em preocupação com a integridade e bem-estar dos participantes da pesquisa, 

acatamos as normas da Resolução n°196/96 que dita às diretrizes e normas regulamentadoras 

de pesquisas envolvendo seres humanos. 

Antes de iniciar a coleta de dados foi explicado aos estudantes universitários os 

objetivos da investigação e o destino dos dados obtidos. Também foi lido e explicado o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido- TCLE (APÊNDICE - A) o qual posteriormente 

foi assinado. Foi ressaltado, nessa leitura, que a referida investigação oferece riscos mínimos 

à saúde do indivíduo, e que a pesquisadora estava à disposição para a atenção psicológica 

devida (atendimento e encaminhamento caso necessário, uma vez que a pesquisadora é 

Psicóloga).  Como os instrumentos são auto-aplicáreis e de fácil manuseio, os estudantes os 

responderam de forma coletiva. Destaca-se ainda que os estudantes foram comunicados de 

que poderia haver devolutiva a respeito dos dados coletados de cada um deles, porém essa 

devolutiva deveria ser dada individualmente, uma vez que o presente estudo tratava, de dados 

sigilosos a respeito de cada pessoa.  Após toda coleta de dados, os dados foram transportados 

para um banco de dados construídos no programa SPSS versão 20 no qual foram analisados. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS  E  DISCUSSÃO 

 

               A seguir serão apresentados e discutidos os resultados do presente estudo, iniciando-

se pelos dados sociodemográficos da amostra (idade, estado civil,  renda, escolaridade dos 

pais, residência, moradia, ano de curso, opção de curso e cursos atuais em realização); dados 

relativos à Qualidade de Vida,  segundo os domínios (físico, psicológico, relações sociais e 

ambientais);  Qualidade de Vida versus sexo, resultados sobre  depressão, ansiedade e estresse 

(média, ANOVA e correlação em relação ao sexo da amostra); correlação geral e entre 

estudantes de ambas instituições no que se refere aos domínios de qualidade de vida e 

ansiedade, depressão e estresse.  

 

3.1  DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS DA AMOSTRA DE UNIVERSITÁRIOS 

 
Apresentam-se as distribuições dos dados sociodemográficos da amostra de estudantes 

de ambas as universidades. Como citado anteriormente no capítulo “método”, houve um 

predomínio feminino  (77%) entre os 570 universitários (n=226 da Universidade Federal do 

Amazonas  e  n=344 da Universidade Metodista de São Paulo).  

 
 
Tabela 2-  Distribuição por Idade, Estado civil  e Renda dos universitários da amostra 

Variáveis Níveis UFAM 
n=226 

UMESP 
             n= 334 

 
 

Idade 

 
Máximo 
Mínimo 
Média 

DP 

 
55 
16 
24,23 
6,67 

 
53 
17 
23,37 
6,13 

 
 

Estado Civil 

 
 

Solteiro 
Casado 

Convivente 

 n               % 
 
188           33,1% 
22             4,0% 
9               1,6% 

n               % 
 
295          52,0% 
42            7,4% 
4              0,7% 

 
Renda 

 
Média 

Mínima 
Máxima 

 
R$369,00 
R$250,00 
R$7.000 

 
R$1388,00 
R$1000,00 
R$10.000,00 

            

Na Tabela 2 observam-se que a  idade  média dos estudantes da Universidade Federal 

do Amazonas -UFAM é de 24,23 anos (DP=6,67) e dos alunos da Universidade Metodista de 

São Paulo- UMESP é de 23,37 anos (DP= 6,18), sendo o máximo 55 anos e mínimo 16 anos.  
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Esta média etária é de interessante observação, pois conforme dados do PNAD - 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios  (IBGE, 2009), apesar de o Brasil ter tido um 

grande crescimento no ensino superior, o percentual de acesso dos jovens ainda era muito 

restrito nesses últimos anos, abrangendo 19% na faixa etária de 18 a 24 anos (PNAD, 2009). 

E, em pesquisa publicada pela Universidade Estadual de Campinas- Unicamp, Andrade 

(2012) mostra que, através dos dados do próprio PNAD – de 2004 a 2009, a população jovem 

que ainda não tem acesso ao ensino superior é de 80% entre 18 e 24 anos; nessa faixa de idade 

metade dos jovens brasileiros (48%) não possuem os requisitos para concorrer a vagas no 

ensino superior, uma vez que 21% desses jovens nessa idade não concluíram o ensino 

fundamental e 27% não concluíram o ensino médio. Deste modo, apenas 33% dos jovens 

brasileiros entre 18 e 24 anos concluíram o ensino médio e teriam condições de serem 

conduzidos ao ensino superior.  Também o IBGE (2012) indicou que a faixa etária de pessoas 

com idade entre 20 e 24 anos declarou-se estudar por 9,6 anos.  

Com isso pode-se dizer que, ante ao atraso escolar que representa uma das restrições 

de acesso de jovens brasileiros ao ensino superior, a amostra do presente estudo representa 

essa parcela de 33% dos jovens entre 18 e 24 anos que concluíram o ensino médio com 

condições de acesso ao ensino superior. 

A mesma autora (ANDRADE, 2012) entende que a constatação reforça as conclusões 

de que para aumentar o acesso de jovens ao ensino superior é necessário ampliar o número de 

concluintes do ensino médio e, acrescenta-se, não aumentar a oferta no ensino superior. 

Em relação ao estado civil observa-se que a maioria dos estudantes (483=85%) é 

solteiro, sendo que os alunos solteiros da Universidade Metodista de São Paulo representam 

52,0% e os solteiros da Universidade Federal do Amazonas representam 33,1%. A presença 

significante de solteiros está de acordo com o esperado e com a idade média foi 24 anos, já 

que o estado civil costuma está associado à idade; fato que coincide com outros estudos sobre 

perfil do universitário brasileiro, como Rossetti Jr e Schimiguel (2011) que encontraram 81% 

de solteiros  o que reflete a pouca idade dos alunos e a intenção de estruturação profissional 

como prioridade antes do matrimônio. Quanto à renda familiar dos participantes, a renda 

média dos universitários da Universidade Federal do Amazonas foi R$369,00 e da 

Universidade Metodista de São Paulo R$1388,70. A renda familiar média foi de padrão 

modesto entre os estudantes de ambas as universidades. Em princípio, foi pensado em um viés 

de informação na coleta de dados, dada a renda mínima e média serem muito módicas, 

principalmente em relação à renda dos estudantes da região sudeste, uma vez que essa é tida 

como a região mais rica do país; entretanto, ao deparar-se com os dados encontrados Rossetti 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?id_pesquisa=40
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Jr e Schimiguel  (2011) que estudaram perfil dos estudantes dessa região sudeste verifica-se 

muita proximidade, pois os dados dos autores apontaram para uma renda familiar declarada 

inferior a R$ 2.000,00, indicando uma renda modesta para alunos de instituição particular cuja 

mensalidade é de aproximadamente R$ 420,00.  

Outro aspecto importante de ser discutido é o fato de o IBGE (2003) ter observado em 

seus levantamentos que as universidades públicas absorvem as camadas mais ricas da 

população; todavia, em relação à especificidade dessa região amazônica em comparação com 

sudeste, essa não foi uma regra. Assim, entendemos que há sempre a necessidade de não 

generalização quando tratamos de especificidades regionais e culturais num país tão grande 

quanto o nosso. 

 

Tabela 3-Distribuição dos dados da escolaridade dos pais dos universitários  
Escolaridade   
da mãe                  Instituição       Total 
      UFAM     UMESP    
                                                                         n            %   n           %   n            % 
Sem estudos   32        5,7%   4       0,7%  36           6,4% 
Ensino primário  50        8,9% 44       7,8%   94         16,8% 
Ensino fundamental  59       10,5% 69       12,3%  128        22,8% 
Ens. Secundário  60       10,7% 102     18,2% 162         29,0% 
Superior  23         4,1% 115     20,5%  138        24,6% 
Total 224       334        558      100% 
                           
Escolaridade  
do pai                     Instituição        Total 
  UFAM  UMESP   
   n          %  n           %     n            % 
Sem estudos  37       6,6%  5          0,9%     42         7,5%  
Ensino primário 60     10,7% 44         7,8%    104      18,5% 
Ensino fundamental 48       8,6% 60         10,7%    108      19,3%  
Ens. Secundário 50       8,9% 110       19,6%     160      28,5% 
Superior 21       3,7% 113       20,1%    134      23,9% 
 Total 216  332     548 
 

Conforme a Tabela, é possível observar que em relação à escolaridade da mãe e do pai “sem 

estudos” ou “ensino primário” houve diferenças significativas entre as instituições, apontando 

para o fato de que os jovens da região amazônica são oriundos de famílias com menos 

escolaridade. Esse é um dado preocupante e ao mesmo tempo interessante de ser observado. 

Isso pois, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE (2003) anunciou haver uma 

queda na proporção de analfabetos em todo país desde o ano de 1992 em todas as faixas de 

idade, sendo que na faixa de idade dos 60 anos 39,9% das pessoas tinham menos de 1 ano de 
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estudo em 1992, e esse percentual caiu para 32,0% em 2001, assim como a classe de 8 anos 

ou mais de estudo, o percentual subiu de 12,1% para 19,3%. Já no ano  de 2010, os dados do 

Censo - Pnad (Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios) (2011), divulgados pelo IBGE, 

o brasileiro com mais de 15 anos estudou em média durante 7,7 anos; e o tempo médio de 

estudo não é suficiente para completar o ensino fundamental, que dura nove anos. 

Assim, se por uma lado,  há a preocupação com a baixa escolarização no país, por 

outro lado é interessante também observar indicativos de uma ascensão sociocultural na 

região norte, pois os filhos de pais sem estudos ou com baixa escolaridade ascendem para o 

ensino superior. Fato que mostra boa perspectiva em termos culturais e, por consequência, 

sociais. E nesse sentido, o presente concorda com a posição de Rossetti Jr e Schimiguel  

(2011) de que esses são jovens que procuram uma posição ou uma nova oportunidade de 

colocação profissional no mundo do trabalho, no caminho para a mobilidade social e 

implemento da cidadania plena. 

  

Tabela 04-  Distribuição da amostra por Cursos   

 Alunos por Curso Instituição         
   
 n               % 

Psicologia  UMESP 77  --     13,5% 
Biomedicina UMESP 65   --    11,4% 
Letras UMESP 49   --     8,6% 
Pedagogia UMESP 31   --     5,4% 
Medicina Veterinária UMESP 48   --     8,4% 
Gestão em RH UMESP 74   --    13,0% 
 
   
Administração UFAM 38   --     6,7% 
Letras  UFAM 46   --     8,1%                                                                            
Pedagogia UFAM 76   --    13,3%  
Ciências agrárias      UFAM 21   --     3,7% 
Antropologia UFAM 16   --     2,8% 
Bioquímica UFAM 29   --     5,1% 
   

  
 

Na Tabela 4, observa-se que a maior parte é de alunos do curso de Psicologia (13,5%) 

da UMESP, e (13,3%) de alunos do curso de Pedagogia da UFAM, seguidos do curso de 

Gestão em Recursos Humanos da UMESP (13%), de Biomedicina (UMESP= 11,4%), de 

Letras (UMESP=8,6%), Medicina Veterinária (UMESP=8,4%),  Letras (UFAM=8,1%),  

Administração (UFAM=6,7%), Pedagogia (UMESP= 5,4%), Bioquímica (UFAM=5,1%), 

Ciências Agrárias (UFAM=3,7%) e Antropologia (UFAM=2,8%).  Destaca-se que os 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/eventos/pnad-2011/
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números de alunos por curso não representam uma equivalência de número de alunos por 

curso em ambas as universidades, pois a amostra do presente estudo foi selecionada por 

conveniência, tal como explicam Rea e Parker (2000) e como já descrito anteriormente no 

capítulo “Método”, esse tipo de amostra não oferece precisão estatística, só participaram da 

pesquisa aqueles estudantes que concordaram em responder aos instrumentos. 

 
 
Tabela 5- Distribuição da amostra por Opção pelo Curso 

 
              

Conforme a Tabela 5, a opção pelo curso, observa-se que na Instituição UMESP a 

maioria dos alunos escolheu 1ª opção n=225 (41,1%) e na Instituição UFAM obteve-se que 

138 (25,2%)  dos alunos também estudavam em um curso cuja escolha foi a sua 1ª opção. 

Assim, se observa que a maioria, ou seja, 66,2% dos estudantes cursavam aquele curso 

desejado, o que pode indicar uma melhor satisfação no que estavam a realizar.  

 

 

Tabela 6-  Distribuição da Amostra por ano do curso 

Ano              Instituição Total 
      UFAM  UMESP    
 ( n)       (%) (n)        (%)  
1° Ano 92     16,1%   85      14,9%   177     31,1%  
2° Ano 42       7,4%   74      13%   116     20,4% 
3°Ano 53       9,3%   70      12,3%   123     21,6% 
4°Ano 37       6,5%   91      16%   128     22,5% 
5°Ano 2         0,4%   24      4,2%    24      4,6% 
 Total  226    344       568 -  100% 
 

          Conforme a Tabela 6, a maioria dos universitários da Universidade Federal do 

Amazonas – UFAM  cursava o 1° ano ( n=92, 16,1%) enquanto que os estudantes da 

Opção                     Instituição        Total 
        UFAM    UMESP    
     
    n        %   n        %    n          % 
1° Opção 138     25,2%  225     41,1%   363     66,2% 
       
2° Opção 61       11,1%   79     14,4%   140    25,5% 
        
3° Opção 27       7,1%   20 -    3,6%  47      10,6% 
 Total 226  324  550 --   
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Universidade Metodista de São Paulo– UMESP cursavam, em sua maioria,  o 4° ano (n=91, 

16%).  

 

 

 

Mudança de residência        Instituição Total 
  UFAM UMESP    

      

 
 (n)        (%) 
 

(n)        (%) 
  

Sim (mudou-se)  66        11,6%  25       4,4%   91      15,8% 
        
Não (não se mudou) 156      27,5%  317     55,8%   473    83,3% 
        
       
 TOTAL 222      39,8%  342     60,2%        564 

                 

               

 A Tabela 7 mostra o item residência e verifica-se que a maioria (83,3%) dos 

universitários não se mudou de residência para estudar. Entre aqueles que se transferiram de 

residência para a cidade onde estudam, os alunos da Universidade Federal do Amazonas 

ultrapassam (11,6%) aqueles da Universidade Metodista (4,4%) que permaneceram em sua 

própria casa para estudarem. 

 

A ideia de coletar essa informação deveu-se ao fato de que alguns estudos apontam 

que as mudanças e adaptações estão estreitamente relacionadas ao stress (GONZALEZ, 

2001), ansiedade e até depressão (RIOS, 2006). Esses estudos compartilham da posição de 

Lazarus e Folkman (1986) de que a vulnerabilidade psicológica não se dá apenas por uma 

falta de recursos, mas também pela alteração no padrão habitual de compromissos e 

comportamentos que o indivíduo tem e os recursos que ele dispõe para enfrentar as ameaças 

dessa mudança de padrão habitual. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7-  Distribuição dos dados segundo a transferência de residência dos estudantes 
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Tabela 8 – Distribuição dos dados segundo a Moradia dos estudantes 
    

              

 

 

 

                

 

No que se refere a moradia (Tabela 8), observa-se que a maioria dos universitários  das 

duas Instituições reside com os familiares (76,9%). Esse também é um dado de importante 

discussão, pois o próprio IBGE (2012) apontou que os jovens têm postergado a saída da casa 

dos pais; os jovens de 25 a 34 anos que ainda vivem na casa da família em que nasceram, 

aumentou de 20 para 24% em todo país, principalmente nas grandes cidades, e também se tem 

um aumento de escolaridade. 

 

 

3.2  QUALIDADE DE VIDA DOS UNIVERSITÁRIOS  

 
Conforme apresentado pelos autores e pelo próprio instrumento WHOQOL-breve, a 

qualidade de vida é medida de forma geral (QVG) e por domínios da vida humana. Os 

domínios são entendidos como domínio físico, domínio psicológico, relações sociais e 

domínio meio ambiente. Segue abaixo, uma avaliação dos universitários por esses domínios 

na amostra total estudada. 

 
Tabela 09- Qualidade de vida de ambos os grupos de universitários 
                      Instituição  
Domínios de QV UFAM (n=226)    UMESP (n=344)   
 Média/ DP Média/ DP       p                          f 
    
Físico 54,70  (10,18) 51,00  (11,59)      <0,0001          16,477 
Psicológico 70,80  (12,68) 70,00  (12,24)      <0,0001          21,422 
Social 70,80  (18,48) 69,30  (18,10)       0,333              ,937 
Ambiental 52,60  (13,42) 59,00  (16,19)       <0,0001          18,551 
       
 

Verifica-se na Tabela 09 que entre os domínios avaliados pelo WHOQOL- breve, os 

melhores níveis  de QV encontraram-se nos domínios Psicológico e Social entre os estudantes 

Moradia               Instituição Total 
  UFAM UMESP    
  (n)        (%) (n)        (%)  

Sozinho  17         7,5%  5            3,2%   22       10,7% 
Familiar   96       30,4%  147      46,5%  155      76,9% 
Colegas   20         6,3%  6            1,9%   22       10,1% 
Outros   16         5,1%  3            1,9%   19         9,0% 
    
 TOTAL  151        47,8%   165  -  52,2%        316 
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da Universidade Federal do Amazonas- UFAM. Os domínios mais afetados, ou seja, aqueles 

em que os universitários encontraram-se mais prejudicados foram os domínios físico e meio 

ambiente entre estudantes de ambas as Instituições estudadas.  

            Essa percepção mais prejudicada  no domínio físico pode estar relacionada, tal como 

sugeriram Petrini, Margato e Martins (2011),  com o excesso  de realização de tarefas 

cotidianas e corriqueiras desses estudantes.  Hoje em dia são muitos os jovens que trabalham 

e estudam, assumindo assim uma dupla jornada. É importante lembrar que o domínio físico 

avaliado pelo WHOQOL-breve refere-se aos sintomas de  dor e desconforto, energia e fadiga, 

sono e repouso, mobilidade, atividades da vida cotidiana, dependência de medicação ou de 

tratamentos e capacidade de trabalho.  Assim, os prejuízos referem-se a estas questões. 

       Este mesmo raciocínio também foi seguido por Andrade, Souza, Leite, Figueiró e Cunha 

(2011), ao atribuírem a melhor qualidade de vida entre acadêmicos que não trabalham, pois 

sendo assim esses não tem de se ocuparem com outras atividades, a não ser com os estudos.  

       Assim, há uma tendência entre estudos como o de Souza et al (2012), de apontar para o 

fato de que o menor nível de renda está relacionado com índices baixos de qualidade de vida 

entre estudantes; fato este que também corrobora com o presente estudo, pois conforme 

observado na tabela 2,  a média de renda dos universitários era de padrão médio-baixo.   

Por outro lado esses resultados são contrários aos achados de Barreto, Coutinho e 

Ribeiro (2009) em estudantes africanos residentes em João Pessoa. Também em relação ao 

estudo de   Souza, Inês, Paiva, Melo e Rechenchosky (2012) que compararam a qualidade de 

vida de estudantes ingressantes e concluintes de educação física. Estes dois estudos indicaram 

um nível alto  de Qualidade de Vida no domínio físico entre estudantes.             

Em relação ao domínio psicológico (70,8% UFAM e 70,0% UMESP) indicam uma 

percepção positiva dos alunos no domínio psicológico. Os estudantes da Universidade Federal 

do Amazonas tiveram uma pontuação ainda melhor nesse domínio.  Com isso pode-se dizer 

que os universitários estão satisfeitos com a suas vidas – no âmbito afetivo, emocional, uma 

vez que o instrumental avalia as facetas: sentimentos, pensar, aprender, memória e 

concentração, autoestima, imagem corporal e aparência, espiritualidade, religião e crenças 

pessoais. Assim, se os estudantes se auto avaliaram de forma mais positiva do que negativa, 

havendo indicativos de que suas vidas (pessoal/acadêmica) têm sido percebidas de maneira 

também positivas. Vale ressaltar que a coleta de dados foi realizada no início do semestre nas 

duas instituições, logo após período de férias; assim sendo, essa pode ter sido uma variável a 

influenciar os resultados, mas, para confirmação dessa hipótese é necessário uma investigação 

mais precisa; aspecto esse que pode ser avaliado em estudos posteriores. 



58 

 

Com relação ao domínio “relações sociais”, o qual aborda as facetas: relações 

pessoais, suporte (apoio) social e atividade sexual, verificou-se  também que os estudantes 

têm uma boa percepção de qualidade de vida no âmbito de suas relações sociais (70,8% - 

universitários da UFAM e um pouco menor, 69,3%  os estudantes da UMESP). Isso indicou 

que os estudantes sentem-se bem quanto às suas relações pessoais, suporte (apoio) social e 

atividade sexual – facetas avaliadas nesse domínio pelo WHOQOL breve  (WHO, 1998, 

FLECK, 2000). A percepção positiva desses jovens referente ao domínio social sugere a ideia 

de que o constante convívio com diferentes tipos de pessoas no meio acadêmico corrobora 

com a construção de novas amizades e maior sociabilização.   

       O domínio “meio ambiente” foi o domínio de menor pontuação entre os estudantes 

amazonenses  com  escore de 52,6, e embora também baixo, os estudantes paulistas obtiveram 

pontuação 59,0. A percepção da QV no domínio meio ambiente indica: segurança física e 

proteção, ambiente no lar, recursos financeiros, cuidados de saúde e sociais, disponibilidade e 

qualidade, oportunidade de adquirir novas informações e habilidades, participação e 

oportunidades de recreação/lazer e ambiente físico (poluição, ruído, segurança pública, 

trânsito, clima e transporte), conforme  Fleck (2000).  Tal resultado pode estar relacionado no 

presente estudo com os aspectos referentes, por exemplo, à qualidade dos transportes públicos 

e lazer, levando em consideração que muitos estudantes universitários são dependentes desse 

meio de transporte para a locomoção diária, inclusive para a Universidade.  Na região 

amazônica onde se localiza a referida Universidade existem  poucas opções de lazer como, 

por exemplo, cinemas, teatros, shopping-center, entre outros tipos de entretenimento 

apreciados pela sociedade contemporânea; além disso, muitos desses estudantes enfrentam 

todos os dias o transporte fluvial para se deslocarem de outros municípios ou regiões vizinhas 

e se locomoverem para o campus da universidade, localizada em Benjamin Constant/AM.  As 

deficiências financeiras e de meios de transporte desfavoráveis são fatores que interferem 

demasiadamente na QV, como mostrou o estudo realizado por Barreto, Coutinho e Ribeiro 

(2009) em que encontraram baixa QV no domínio meio ambiente em uma amostra de 

estudantes e atribuíram tais resultados às dificuldades relacionadas aos recursos financeiros.  

              Quando se comparou  os estudantes das duas  Instituições (UFAM e UMESP) em 

relação  aos domínios de qualidade de vida (físico, psicológico, social e ambiental) usando-se 

a Anova,   pode-se observar diferenças nos domínios físico, psicológico e ambiental; enquanto 

que no  domínio social houve maior aproximação. 
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 A seguir são observados os índices de qualidade de vida entre os sexos.  (pelo Whoqol – 

breve). 

 

      Tabela 10 - Domínios da qualidade de vida e sexo  da amostra estudada (n= 570) 
Domínios Sexo Média (DP) Mínimo Máximo 

Físico Masculino 
Feminino 

53,70 (11,27) 
51,99 (11,16) 

17,86 
0,00 

78,57 
100,00 

Psicológico Masculino 
Feminino 

70,17 (12,48) 
67,36 (1,.63 

37,50 
16,67 

91,67 
95,83 

Social Masculino 
Feminino 

72,13 (18,71) 
69,21(18,08) 

25,00 
8,33 

100,00 
100,00 

Ambiental Masculino 
Feminino 

55,28 (15,19) 
56,09 (15,46) 

15,63 
15,63 

 

96,88 
100,00 

 

 

Observam-se pela Tabela 10 os domínios de qualidade de vida e sexo. Os dados 

revelaram que em relação ao sexo, as mulheres têm menor qualidade de vida do que os 

homens. Em especial, verifica-se que os homens tiveram melhores resultados nos domínios 

físico, psicológico e social. Esses resultados são semelhantes aos achados por Andrade, 

Souza, Leite, Figueiró e Cunha (2011) sobre estudantes do curso de Psicologia de Campo 

Grande, Mato Grosso do Sul em que os homens tiveram QV melhor do que as mulheres. 

Também são similares aos dados encontrados por Bacha, Souza, Martins, Leite, Ziliotto e 

Figueiró (2012) que estudaram 310 alunos de psicologia de todos os semestres da mesma 

Universidade em Campo Grande, MS e encontraram que os homens tinham melhor 

desempenho do que as mulheres em relação à qualidade de vida.  

Entretanto, dados diferentes foram encontrados por Meyer et. al. (2012) que 

verificaram não haver diferença significativa nos escores de qualidade de vida e estresse 

ocupacional entre os sexos de uma amostra de estudantes de medicina, universitários de 

instituições públicas e privadas de Santa Catarina. De forma mais detalhada, os autores 

encontraram que as mulheres tinham melhor qualidade de vida em relação às questões sociais 

e ambientais e concluíam que o sexo feminino é mais solidário, e as mulheres são mais 

sociáveis e possuem essas características positivas relacionadas à satisfação com a vida e às 

relações sociais. Mas, encontraram especificamente maiores escores no sexo masculino no 

domínio psicológico. 
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3.3  ANSIEDADE, DEPRESSÃO, ESTRESSE NOS UNIVERSITÁRIOS 
 
 

Tabela 11- Ansiedade, Depressão e Estresse da ambos os grupos de universitários 
 (Média e ANOVA) 

 
Variáveis  Instituição Média -   DP Mínimo Máximo Avaliação 

(EDAS) 
F P 

Estresse 
Ansiedade 
Depressão 

UMESP 
UMESP 
UMESP 
 

15,00    (9.35) 
7,51     (7.64) 
9,06     (8.31) 

00 
00 
00 

42 
40 
42 

Leve 
Leve 
Leve 

8.952 
3.377 
0.950 

0.003 
0.067 
0.330 

 
Estresse 
Ansiedade 
Depressão 

 
UFAM 
UFAM 
UFAM 
 

 
12,70   (7.84) 
8,72    (7.73) 
9,77    (8.64) 

 
00 
00 
00 

 
34 
32 
42 

 
Leve  
Leve 
Leve 

 
 

 

 
          Na Tabela 11 os resultados medidos pela EADS (Escala de Ansiedade, Depressão e  

Estresse)- de Levibond e Levibond (1995) tiveram graus leves em todas as sub-escalas 

(Ansiedade, Depressão e  Estresse), com uma tendencia para grave em estresse e em 

depressão.  Quando comparados (ANOVA) os dois grupos de estudantes (UFAM e UMESP) em 

relação aos resultados da EADS  pode-se observar que nos escores depressão e ansiedade dos 

universitários de ambas instituições  são iguais e em relação à variável estresse são diferentes, 

ou seja, os estudantes da UMESP são aqueles que obtiveram com mais elevado nível de 

estresse; os estudantes da UFAM tiveram leve tendência a terem mais depressão. 

 
 

Tabela 12 - Correlação entre depressão, estresse e  ansiedade de ambos os grupos de 
                    Universitários    ( r Person) 
 

Instituição Variáveis Depressão Estresse Ansiedade 
UFAM Depressão 

Estresse 
Ansiedade 

- 
 

0,71** 

0,73** 
- 

0,76** 

          0,71** 
          0,76** 
             - 

 
 

UMESP 

 
 

Depressão 
Estresse 

Ansiedade 

 
 
- 

0,66** 
0,70** 

 
 
 
- 

0,73** 

         
         
         0,70** 
         0,73** 

Correlação significativa** p<0,01 

 

Os resultados ( Tabela 12) revelaram índices de correlação positiva e significativa 

entre as três variáveis de estresse/ansiedade, ansiedade/depressão e 

depressão/estresse/ansiedade dos universitários da  UMESP e da UFAM. Os dados indicam 

que quanto maior a depressão, maior o estresse, maior a ansiedade e vice-versa. As 
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correlações mais fortes foram: ansiedade e estresse r= 0,76** e estresse e depressão r=0,73**  

entre os estudantes UFAM;  e  ansiedade e estresse r=0,73** entre os estudantes  UMESP. 

No estudo em questão houve correlação significativa entre ansiedade e depressão, 

embora  não tenha sido a mais forte, pois segundo Ribeiro et al (2004), a ansiedade costuma 

estar estreitamente associada aos sintomas de depressão e, até finais do século XIX as 

perturbações de ansiedade não se separavam de outras perturbações do humor.  

 

Levando-se em consideração as tabelas 11 e 12, observa-se que a variável mais 

preocupante  foi o estresse, tendo sido a mais alta entre os estudantes e também a variável que 

mais se correlacionou com as demais.  

O Estresse é entendido pelo próprio instrumento como um fenomeno fisico ou quimico  

persistente e tensão com um baixo limiar para se tornar aborrecido ou frustrado que atua sobre 

o individuo e provoca da sua parte uma reação. Sendo importante salientar que, conforme 

Calais, Carrara, Brum, Batista, Yamada e Oliveira (2007), o estresse é um dos fenômenos que 

têm mais afetado as interações sociais e, por isso, vem sendo discutido em diversas instâncias: 

no meio acadêmico-científico, nos veículos de comunicação de massa e nas diversas áreas do 

conhecimento, como Psicologia, Educação e Saúde.   

 

Tabela 13- Ansiedade, depressão e estresse  do sexo da amostra. 
 

                        Sexo            
Variáveis                 

         Masculino             Feminino 
 

 

 Média    Mínimo                                                                                                                                            Máximo             Média      Mínimo  Máximo 
. Ansiedade                            6,61            00 26 8,41              00 42 
. Depressão                                                  8,16            00 36 9,69              00 42 
. Estresse 11,61          00 34 15,00            00 42 
 

            Na Tabela 13, pode-se observar que a maior média apresentada refere-se ao fator 

estresse, do sexo feminino, sendo representado pelo resultado de 15,00 e a média menor foi 

no fator ansiedade masculina (6,61). Assim, avalia-se que as mulheres estão mais estressadas; 

e com relação às demais variáveis, também as mulheres apresentam-se mais ansiosas e 

depressivas do que os homens.   

Assim, observa-se que em todas as variáveis as mulheres tiveram mais altos escores. 

Este aspecto vem a coincidir com resultados de Apóstolo, Figueiredo,  Mendes, Rodrigues 

(2011) que analisaram a prevalência pontual de depressão, ansiedade e estresse em usuários 

de um Centro de Saúde de Portugal e  identificaram  níveis muito graves de estresse e níveis 

graves de ansiedade  de depressão, sendo as mulheres aquelas com níveis elevados de estresse 
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e médios de depressão e ansiedade. Também o estudo de Gama; Moura; Araújo; Silva (2008) 

que utilizaram Inventário de Ansiedade Traço-Estado em uma amostra de estudantes 

universitários e encontraram maiores níveis de ansiedade entre mulheres, solteiras e até 30 

anos.  

Assim, também é possível a associação com estudo da comunidade científica 

americana, que mostra que as mulheres têm mais predisposição do que homens para 

desenvolver transtorno do pânico (7,7 versus 2,9%), transtorno obsessivo compulsivo (6,6 

versus 3,6%) ou transtorno de estresse pós-traumático (12,5 versus 6,2%) durante a vida 

(KESSLER, 1994, p 8-29). É possível dizer que essa maior predisposição esteja associada ao 

fato de que mulheres apresentem naturalmente um traço mais ansioso que os homens.  

 
Entretanto, o Relatório sobre Saúde Mundial feito pela Organização Mundial de 

Saúde, WHO (2001) revela que a maioria dos estudos chegou à conclusão de que a 

prevalência geral de transtornos mentais é aproximadamente a mesma no sexo masculino e no 

feminino. Algumas diferenças existentes são explicadas pela distribuição diferencial dos 

transtornos; mas, os transtornos mentais graves são igualmente comuns, com exceção da 

depressão, que é mais comum no sexo feminino, e dos transtornos devidos ao uso de 

substâncias, que ocorrem mais frequentemente no sexo masculino. 

 
Assim, tomando por base o próprio instrumento EADS de Levibond e Levibond 

(1995) e adaptação de Ribeiro, Honrado e Leal (2004) as mulheres da amostra estudada no 

presente trabalho são aquelas com mais dificuldades em relaxar, apresentam mais excitação 

nervosa, agitação,  irritação e impaciência do que os homens.                  

 
3.4.   CORRELAÇÃO ENTRE OS DOMÍNIOS DE QUALIDADE DE VIDA,     
             DEPRESSÃO, ESTRESSE E ANSIEDADE 

 
 
Foram realizadas provas estatísticas de correlação das variáveis: Depressão, Estresse e 

Ansiedade com os Domínios de Qualidade de vida na amostra total. Após, foram 

realizadas as mesmas provas de correlação na amostra de estudantes da Universidade 

Federal do Amazonas e na amostra de estudantes da Universidade Metodista de São 

Paulo. 
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 3.4.1   CORRELAÇÃO GERAL ENTRE OS DOMÍNIOS DE QUALIDADE DE VIDA, DEPRESSÃO, 
ESTRESSE E ANSIEDADE DA AMOSTRA TOTAL 
 

          Tabela 14- Correlação geral entre os domínios e ansiedade, depressão e estresse  

                              amostra total (n=570) 
Variáveis Geral Físico Psicológico Social Ambiental 
Ansiedade   -0,20 -0,10** -0,19** -0,20* -0,30** 
Depressão -0,20** -0,17** -0,32** -0,23** -0,25** 
Estresse -0,19** -0,16* -0,23** -0,19* -0,24** 

              (**p<0,01; *p<0,05) 

 

Os dados apresentados na Tabela 14 revelaram que a correlação (no total da amostra) 

entre qualidade de vida (overal) e ansiedade, depressão e estresse foram estatisticamente 

negativos. Houve correlação negativa alta entre depressão e domínio psicológico (r= -

0,32**), isso indica que quanto mais intenso os sintomas da  depressão,  pior a qualidade de 

vida - no domínio psicológico. Verificou-se correlação, porém  baixa entre ansiedade e 

domínio físico (r=-0,10**). Houve correlação alta  entre ansiedade e o domínio ambiental 

(r=-0,30**). 

O domínio psicológico tal como explicaram Fleck et al (2003) está relacionado às 

variáveis psicológicas como: autoestima, sentimentos, pensamentos, aprendizagem, memória 

e concentração, imagem corporal e aparência, espiritualidade, religiosidade, crenças pessoais. 

Portanto, há indicativos de que tais variáveis (depressão e domínio psicológico de QV) estão 

relacionadas, ainda que não atinjam percentuais preocupantes, atenta-se para o fato de que as 

características da depressão, como fadiga, sentimentos de culpa, baixa autoestima, provocam 

a exacerbação dos sintomas e prejudicam as estratégias de enfrentamento do sujeito diante da 

vida e acontecimentos diários. Além disso, o transtorno depressivo ao longo da vida 

(MORENO; MORENO; SOUZA, 2012) incapacita parcial ou totalmente as relações pessoais, 

no trabalho e no lazer. O mesmo se pode referir à QV em seu domínio psicológico, o qual 

quando prejudicado, dá indicativos de baixa autoestima, sentimentos e pensamentos 

pessimistas, dificuldades de memória e concentração, além de crenças pessoais de desânimo e 

pessimismo.  

Deste modo, também é importante nessa questão sobre as relações entre sinais de 

depressão e qualidade de vida baixa (domínio psicológico), pois isso indica a eficácia dos 

instrumentos de avaliação (WHOQOL breve e o EADS). E, sobre essas relações entre o 

domínio psicológico e os indicativos depressivos, Souza e Cruz (2008) observaram  em 

estudo com estudantes universitários portugueses, as narrativas dos sujeitos deprimidos 
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evidenciavam referências a acontecimentos de vida negativos, e os mais frequentes foram a 

vivência de doença, o fim de uma relação amorosa, a morte de uma figura afetivamente 

significativa e as emoções negativas associadas.  

Nesse sentido, ainda que em graus mais leves, os indicativos da presença dessas 

variáveis correlacionadas (depressão e QV – domínio psicológico) levam-nos a pensar em  

indicativos preventivos nessa população universitária. 

 Com relação à ansiedade e QV, verificou-se correlação, porém  baixa entre ansiedade 

e domínio físico (r=-0,10**);  correlação alta  entre ansiedade e o domínio ambiental (r=-

0,30**),  indicando que quanto maior os sintomas de  ansiedade; pior a qualidade de vida no 

domínio ambiental, ou seja o individuo ansioso tem  menos recursos para lidar com as  

questões de: segurança física e proteção, ambiente no lar, recursos financeiros, cuidados de 

saúde. 

Os resultados de Silva (2012 ) que estudou universitários da região do ABC paulista , 

em amostra similar ao do presente estudo, revelaram que a qualidade de vida (domínio 

ambiental) estava bastante prejudicado; a autora entendeu que esse aspecto estava 

estreitamente relacionado com transportes pouco adequados, pouca oportunidade  de lazer e 

insatisfação com sua segurança. 

              
3.4.2 CORRELAÇÃO ENTRE OS DOMÍNIOS DE QV  E  ANSIEDADE, DEPRESSÃO, ESTRESSE DAS 
DUAS AMOSTRAS DE ESTUDANTES  
 
 

Tabela 15- Correlação entre os domínios de QV e ansiedade, depressão e estresse 
                               (amostra estudantes da UFAM  , n= 226) 

 
Variável Geral Físico Psicológico Social Ambiental 

Ansiedade -0,23 -0,11 -0,14* -0,13* -0,34** 
Depressão -0,20** -0,19** -0,27** -0,19** -0,28** 
Estresse -0,20** -0,14* -0,19** -0,15* -0,30** 

                   (**p<0,01; *p<0,05) 

               

Observa-se pela tabela 12 uma correlação negativa entre os domínios de qualidade de 

vida e ansiedade, depressão e estresse.  Uma correlação alta entre  ansiedade e domínio 

ambiental (r=-0,34**), e entre depressão e o domínio ambiental (r=-0,28**), depressão e 

domínio psicológico  (r=-0,27**) e estresse-domínio ambiental (r= -0,30**). Esses dados nos 

levam a apontar que quanto maior a depressão, ansiedade e estresse menor será a Qualidade 

de vida em seus domínios de  qualidade de vida; ou seja, quanto mais deprimidos, ansiosos e 

estressados menor (ou pior) a qualidade de vida em seus domínios – ambiental e psicológico.  
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Tabela 16- Correlação entre os domínios de QV e ansiedade, depressão e estresse 
(amostra estudantes da UMESP, n= 344)  

Variável Geral Físico Psicológico Social Ambiental 
Ansiedade  -0,17 -0,11* -0,25** -0,25* -0,27** 
Depressão -0,20** -0,17** -0,38** -0,27** -0,23** 
Estresse -0,20** -0,14** -0,23** -0,22** -0,26** 

          (**p<0,01; *p<0,05) 

 

Na Tabela 16 verificamos que entre os estudantes da Universidade Metodista de São 

Paulo, houve uma correlação negativa entre ansiedade, depressão e estresse com os domínios 

de Qualidade de vida. Ou seja, forte correlação entre depressão e o domínio psicológico (r=-

0,38**) e domínio social (r=-0,27**), representando que quanto maior a depressão, menor é a 

qualidade de vida no domínio psicológico e social. E houve correlação negativa entre 

ansiedade e domínio ambiental, ou seja, quanto mais ansioso o sujeito, pior é sua relação com 

meio ambiente, ou se o ambiente é sentido como insatisfatório, maior é a ansiedade entre 

esses estudantes. 

 

Assim, observa-se pelas Tabelas 15 e 16, que em ambos os grupos houve correlação 

entre a variável Depressão e o domínio psicológico e entre Ansiedade e o domínio meio 

ambiente.  

Embora os dois grupos de universitários tivessem tido características peculiares, 

chama atenção às relações entre as variáveis avaliadas pelo EADS Ansiedade, Depressão, 

Estresse com o Domínio meio ambiente, muito forte entre os universitários da UFAM.  Isto 

significa que enquanto os indivíduos sentem um meio ambiente pouco satisfatório, ele 

também tem a presença de sinais de ansiedade, depressão e estresse; aspecto bastante 

marcante entre os estudantes amazonenses. Entre os estudantes da UMESP esse domínio 

esteve associado com a ansiedade.  

O domínio “meio ambiente” é bastante abrangente, indicando facetas como: segurança 

física e proteção, ambiente no lar, recursos financeiros, cuidados de saúde e sociais,  

oportunidade de adquirir novas informações e habilidades,  oportunidades de recreação/lazer, 

ambiente físico (poluição, ruído, trânsito, clima e transporte) (FLECK et al., 2000). Portanto, 

são muitas as facetas que podem estar associadas às variáveis avaliadas pelo WHOQOL breve 

e, salienta-se que também podem refletir diferentes insatisfações dos dois diferentes grupos – 

estando ambos em regiões totalmente diferentes e com características próprias. 
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Assim, é possível levantar hipóteses para cada um dos grupos e que merecerão ser 

investigadas em estudos posteriores. Uma dessas hipóteses pode estar relacionada às próprias 

condições de cada região (do ponto de vista geográfico e cultural), pois as insatisfações 

percebidas pelos jovens em relação ao meio ambiente,  podem ser totalmente diferentes em 

cada região. 

A região amazônica onde habitavam o grupo de estudantes da Universidade Federal do 

Amazonas possui problemas específicos relacionados aos transportes, pois em primeiro lugar 

há distância considerável da capital, e há dificuldades em vias de acesso para outras regiões 

próximas. Com isso, o fato do acesso à região ser limitado e dificultado, pode ser visto pelos 

jovens como meio ambiente também desfavorável.   Por outro lado, os estudantes da 

universidade Metodista São Paulo, também perceberam seu meio ambiente como 

desfavorável e apresentaram relação com ansiedade. Entretanto, a região dispõe de todos os 

possíveis recursos modernos ou pós-modernos, além de que São Bernardo Campo, a mais rica 

cidade do ABC paulista, faz divisa com a capital do estado e principal cidade do país em 

desenvolvimento tecnológico e recursos financeiros. Têm à disposição imensa variedade de 

atrações culturais e de lazer. Entretanto, a região apresenta sérios problemas com transporte e 

locomoção, dificuldades com a preservação da cultura, da história local/regional e também 

problemas com habitação, dado à grande migração de pessoas que vieram em busca de 

trabalho, formando-se extensas áreas de habitação pobres “favelas”. 

Assim, com graves problemas urbanos, o jovem estudante parece perceber seu 

ambiente de maneira insatisfatória. Essa também é uma hipótese que pode ser respondida em 

trabalhos posteriores em que se investigue especificamente a percepção do jovem estudante 

acerca de seu meio ambiente. 

Com relação ao domínio psicológico e as relações com sinais de depressão, 

observados nos dois grupos de estudantes, cabe antes enfatizar a eficácia de ambos os 

instrumentos, indicando compatibilidade. Fleck e Lima (2009) numa revisão de literatura 

sobre qualidade de vida e depressão foram encontrados vários estudos demonstrando a 

existência de uma associação entre qualidade de vida e depressão; dentre as variáveis mais 

estudadas encontram-se as relacionadas ao impacto da depressão na qualidade de vida. Essa 

correlação em ambos os grupos mostra aspectos preocupantes, pois indica o quão os sujeitos 

não estão satisfeitos consigo mesmos,  presença de sentimentos negativos, mau humor, 

desespero. E, também sobre isso, Fleck e Lima (2009) relataram que pacientes com humor 

deprimido têm uma visão negativa de si, do mundo e do futuro com uma tendência a se sentir 

insatisfeito com a maior parte dos aspectos de sua vida.  
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   Essa correlação é de importante observação, tendo em vista que a própria Organização 

Mundial de Saúde, WHO (2001) em relatório sobre Saúde no Mundo,  descreve que  doenças 

“mentais” e “físicas” são influenciadas por uma combinação de fatores biológicos, 

psicológicos e sociais; ademais, reconhece que os pensamentos, os sentimentos e o 

comportamento exercem significativo impacto na saúde física. Da mesma forma, reconhece-

se que a saúde física exerce considerável influência sobre a saúde e o bem-estar mental. 

Fatores que estão todos relacionados entre si e que, em nossa hipótese, irá depender do tipo de 

amostra estudada e, portanto, da capacidade das pessoas e grupos lidarem com situações 

adversas em suas vidas. 
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CAPÍTULO IV 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

           

O presente estudo buscou avaliar e correlacionar a presença de sinais e sintomas de  

ansiedade, depressão, estresse e qualidade de vida de universitários de duas instituições 

(pública e privada), bem como caracterizar o perfil sociodemográfico dessa amostra de 

universitários de diferentes regiões do país (norte e sudeste).  

           Assim, a amostra de 570 universitários com média etária de 24 anos, maioria mulheres, 

solteiras, que viviam com suas famílias. Esses estudantes com renda familiar modesta, 

oriundos, em maioria, de famílias cujos pais tinham pouco estudo e que compunham uma 

camada da população em ascensão social, apresentaram qualidade de vida geral média para 

boa, e sinais leves de ansiedade, depressão e estresse.  Com relação ao sexo, os domínios de 

qualidade de vida e os sinais de ansiedade, depressão e estresse observou-se que  as mulheres 

estavam mais ansiosas, depressivas e estressadas e mais baixo nível de qualidade de vida do 

que os homens.  

Quando avaliados os domínios de qualidade de vida observou-se que os mais afetados, 

ou seja, aqueles que os universitários percebiam como mais prejudicados foram os domínios 

físico e ambiental de ambas as Instituições estudadas. Entendeu-se que a qualidade de vida 

mais prejudicada no domínio físico pôde estar relacionada ao excesso de realização de tarefas 

cotidianas, além dos meios de locomoção e a dupla jornada de trabalho e estudo que assumem 

muitos jovens hoje em dia. E em relação à qualidade de vida no domínio ambiental, tal 

resultado pode estar relacionado com os aspectos referentes à qualidade dos transportes 

públicos e lazer. 

Quando comparados os domínios de qualidade de vida com as variáveis – ansiedade, 

depressão e estresse entre os dois grupos de estudantes, pode-se verificar:  que em ambas o 

domínio psicológico teve forte correlação com depressão, indicando que em ambos os grupos 

os estudantes tendiam a estar pouco satisfeitos consigo mesmos,  havia presença de 

sentimentos negativos, humor deprimido, tendiam a ter uma visão negativa de si, do mundo e 

se sentirem insatisfeitos com vários aspectos de sua vida. Também se verificou que as 

variáveis - ansiedade, depressão, estresse estiveram fortemente relacionadas com o domínio 

meio ambiente, principalmente entre os estudantes amazonenses; enquanto que entre os 

estudantes paulistas o domínio meio ambiente teve forte relação com ansiedade. 

Essa relação de estados psicológicos com o meio ambiente mereceu atenção, tendo em 

vista que mesmo estando em diferentes regiões, os jovens perceberam-se insatisfeitos com 
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meio ambiente. Levantou-se com isso a hipótese de que, mesmo que por razões ambientais e 

regionais distintas, ambas as regiões impunham insatisfações. Os jovens estudantes habitantes 

da região amazônica poderiam perceber problemas específicos relacionados ao transporte, 

lazer, distância considerável da capital, falta de recursos, inclusive de vias de acesso para 

outras regiões; além disso, a conservação e manutenção ambiental das populações ribeirinhas 

são pouco vistas ou valorizadas e dão lugar à valorização das culturas hegemônicas; o que 

pode proporcionar ao jovem um desejo pelos recursos do mundo cosmopolita (grandes 

centros de compras, teatros, bares, cinemas), e que pode então visualizar seu meio ambiente 

como desfavorável. Além disso, esses jovens, estudantes, enfrentam na realidade, grandes 

dificuldades com o transporte para chegarem até a universidade, todos os dias, pela 

precariedade da região e pela real dificuldade geográfica de acesso. 

Os estudantes paulistas também tenderam à ansiedade e perceberam seu meio 

ambiente desfavorável. E, mesmo tendo esse jovem à sua disposição imensa variedade de 

atrações culturais e de lazer, a região apresenta sérios problemas de transporte e locomoção, 

dificuldades com a preservação da cultura, da história local/regional e também problemas com 

habitacionais, ou seja, graves problemas urbanos que dão ao jovem uma percepção de 

insatisfação com seu ambiente. 

Com isso, foi possível perceber uma fragilidade presente nesses jovens estudantes e, 

esse quadro necessita de ganhar maior relevância no contexto acadêmico-científico e clínico, 

não só em razão do crescimento da população acadêmica em face à maior facilidade de acesso 

à universidade,  mas também por seu significado em termos de saúde pública. 

A partir destes resultados, sugerem-se políticas públicas para melhoria na qualidade de 

vida, saúde, transporte e lazer; além disso, pode-se propor a possibilidade de parcerias entre 

comunidade universitária e sociedade local no que tange à elaboração de programas conjuntos 

que possam promover saúde, prevenir doenças, além de projetos sociais de apoio ao jovem 

estudante. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO SÓCIO DEMOGRÁFICO E CULTURAL 

 
INSTRUÇÕES 

 
Este questionário procura conhecer a sua qualidade de vida, saúde, e outras áreas da sua vida. 

Por favor, responda a todas as perguntas e se não tiver a certeza da resposta a dar a uma 

pergunta, escolha a que lhe parecer mais apropriada. Esta pode muitas vezes ser a resposta 

que lhe vier primeiro à cabeça. Por favor, tenha presente os seus padrões, expectativas, 

alegrias e preocupações.  

 
 

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS E CULTURAIS 
 
Idade  Sexo: Feminino  Masculino  Curso  
         
       Ano  
    
Nacionalidade  Estado Civil  
 
Em que opção escolheu o curso? 1ª  2ª  3ª  Outra  
  
Qual o valor que dispõe mensalmente para as suas despesas?  
  
Nível de instrução dos pais (coloque o último nível completo) 
Sem estudos  
1º Ciclo (Primário)   
2º ou 3º ciclo  
Secundário  
Ensino Universitário  
 
Mudou de residência quando veio estudar para a Universidade? Sim  Não  
Se respondeu não passe à próxima página. 
 
Com quem vive atualmente? 
Sozinho  
Com familiares  
Com colegas  
Residência Universitária  
Outra  Qual?  
 
Em que região do país vivia antes de ingressar na Universidade?  
  
Há quantos anos vive nesta região?  
 

 



81 

 

ANEXO B -  QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA- 
WHOQOL breve- 26 QUESTÕES 

WHOQOL-breve 
 
 Muito Má Má Nem boa nem 

má Boa Muito boa 

1. Como avalia a sua qualidade 
de vida? 1 2 3 4 5 
      

 Muito 
Insatisfeito Insatisfeito Nem satisfeito 

nem insatisfeito Satisfeito Muito Satisfeito 

2. Até que ponto está 
satisfeito(a) com a sua saúde? 1 2 3 4 5 
      

 Nada Pouco Nem muito nem 
pouco Muito Muitíssimo 

3. Em que medida as suas dores 
(físicas) o(a) impedem de fazer 
o que precisa de fazer? 

1 2 3 4 5 

4. Em que medida precisa de 
cuidados médicos para fazer a 
sua vida diária? 

1 2 3 4 5 

5. Até que ponto gosta da sua 
vida? 1 2 3 4 5 

6. Em que medida sente que a 
sua vida tem sentido? 1 2 3 4 5 

7. Até que ponto se consegue 
concentrar? 1 2 3 4 5 

8. Em que medida se sente em 
segurança no seu dia-a-dia? 1 2 3 4 5 

9. Em que medida é saudável o 
seu ambiente físico? 1 2 3 4 5 
      

 Nada  Pouco Moderadamente Bastante Completamente 

10. Tem energia suficiente para 
a sua vida diária? 1 2 3 4 5 

11. É capaz de aceitar a sua 
aparência física? 1 2 3 4 5 

12. Tem dinheiro suficiente para 
satisfazer as suas necessidades? 1 2 3 4 5 

13. Até que ponto tem fácil 
acesso às informações 
necessárias para organizar a sua 
vida diária? 

1 2 3 4 5 

14. Em que medida tem 
oportunidades para realizar 
actividades de lazer? 

1 2 3 4 5 

      

 Muito Má Má Nem boa nem 
má Boa Muito Boa 

15. Como avaliaria a sua 
mobilidade [capacidade para se 
movimentar e deslocar por si 
próprio(a)]? 

1 2 3 4 5 
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 Muito 
Insatisfeito Insatisfeito Nem Satisfeito, 

nem insatisfeito Satisfeito Muito 
Satisfeito 

16. Até que ponto está 
satisfeito(a) com o seu sono? 1 2 3 4 5 

17. Até que ponto está 
satisfeito(a) com a sua 
capacidade para desempenhar as 
actividades do seu dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

18. Até que ponto está 
satisfeito(a) com a sua 
capacidade de trabalho? 

1 2 3 4 5 

19. Até que ponto está 
satisfeito(a) consigo próprio(a)? 1 2 3 4 5 

20. Até que ponto está 
satisfeito(a) com as suas 
relações pessoais? 

1 2 3 4 5 

21. Até que ponto está 
satisfeito(a) com a sua vida 
sexual? 

1 2 3 4 5 

22. Até que ponto está 
satisfeito(a) com o apoio que 
recebe dos seus amigos? 

1 2 3 4 5 

23. Até que ponto está 
satisfeito(a) com as condições 
do lugar em que vive? 

1 2 3 4 5 

24. Até que ponto está 
satisfeito(a) com o acesso que 
tem aos serviços de saúde? 

1 2 3 4 5 

25. Até que ponto está 
satisfeito(a) com os transportes 
que utiliza? 

1 2 3 4 5 

      

 Nunca Poucas 
Vezes Algumas Vezes Frequentemente Sempre 

26. Com que frequência tem 
sentimentos negativos, tais 
como tristeza, desespero, 
ansiedade ou depressão? 

1 2 3 4 5 
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ANEXO C _ ESCALA DE ANSIEDADE, DEPRESSÃO E ESTRESSE ( EADS-21) DE 
LOVIBOND E LOVIBOND 

 
EADS- 21 - Para cada uma das frases que vai ler seguidamente assinale com uma cruz (X) o 
número que melhor indica até que ponto cada uma das frases se aplica a si DURANTE A 
ÚLTIMA SEMANA. 
Não existem respostas certas ou erradas, responda de acordo com a seguinte escala: 
 
 
 

1. Tive dificuldade em me acalmar............................................................. 0    1 2    3 
2. Senti a minha boca seca..........................................................................  0 1 2 3 

3. Não consegui sentir nenhum sentimento positivo..................................  0 1 2 3 

4. Senti dificuldades em respirar (por exemplo respirar de modo 

    excessivamente rápido ou falta de ar na ausência de exercício físico)...  0 1 2 3 

5. Tive muita dificuldade em ter iniciativa para fazer coisas...................... 0  1  2  3 

6. Reagi em demasia a determinadas situações..........................................  0 1 2 3 

7. Senti-me trémulo (por exemplo sem forças nas pernas)........................  0 1 2 3 

8. Senti que estava a utilizar muita energia nervosa...................................  0 1 2 3 

9. Preocupei-me com situações em que podia entrar em pânico e fazer 

    figura ridícula..........................................................................................  0 1 2 3 

10. Senti que não tinha nada a esperar do futuro........................................  0  1 2  3 

11. Senti-me agitado...................................................................................  0  1  2  3 

12. Senti dificuldade em me relaxar...........................................................  0  1  2  3 

13. Senti-me triste e deprimida...................................................................  0  1  2  3 

14. Estive intolerante em relação ao que me impediu de terminar o que 

     estava a fazer.......................................................................................... 0 1  2  3 

15. Senti-me quase a entrar em pânico.......................................................  0  1  2  3 

16. Não fui capaz de ter entusiasmo por nada............................................ 0  1  2  3 

17. Senti que não tinha muito valor como pessoa.......................................  0  1  2  3 

18. Senti que estava demasiado susceptível ou irritável.............................  0  1  2  3 

19. Senti alterações no meu coração sem fazer exercício físico 

     (aumentos no ritmo cardíaco ou falta de batimentos)............................ 0  1  2  3 

20. Senti-me assustado sem ter uma boa razão para isso...........................  0  1  2  3 

21. Senti que não vale a pena viver............................................................  0  1  2  3 

 

0 – Não se aplicou nada a mim 
1 - Aplicou-se a mim algumas vezes 
2 – Aplicou-se a mim muitas vezes 
3 – Aplicou-se a mim a maior parte do tempo 
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APÊNDICE A- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
                    TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Baseado na Resol. 196 do Conselho Nacional de Saúde) 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “Depressão, ansiedade e qualidade de vida de 

universitários: Estudo comparativo entre estudantes de universidade pública e privada de duas regiões 

distintas do Brasil” que tem como objetivos: avaliar a qualidade de vida, sinais e sintomas de depressão e 

ansiedade em estudantes universitários e correlacionar as variáveis qualidade de vida, sinais e sintomas de 

ansiedade, depressão desses discentes de ambas instituições. Para a realização desta pesquisa serão utilizados: 

WHOQOL breve – Qualidade de Vida e EADS – Escala de medida de depressão, ansiedade e estresse. 

A sua participação na pesquisa pode trazer algum desconforto ou risco mínimo para sua saúde. Todavia, caso 

haja desconforto emocional, em função das questões que compõem os questionários ou durante a aplicação do 

teste, você poderá imediatamente interromper sua participação neste estudo. 

Caso tenhas qualquer dúvida a respeito desta pesquisa, poderá a qualquer momento solicitar esclarecimentos ao 

pesquisador. Também lhe é assegurado o direito de recusar-se a participar ou retirar o seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhuma penalização. 

É importante ressaltar que tens garantia de que os dados deste estudo serão publicados somente para fins 

acadêmicos e científicos e que será mantido o sigilo absoluto sobre a sua identidade. 

Sua participação nesta pesquisa não lhe acarretará quaisquer custos, despesas ou ônus de nenhuma natureza. 

Também, não haverá quaisquer formas de ganhos, ressarcimentos e indenizações. 

Este estudo foi elaborado pela acadêmica do mestrado: Michelle Firmino Guimarães e sua orientadora Dra. 

Marília Martins Vizzotto, do Programa de Mestrado em Psicologia da Saúde da Universidade Metodista de São 

Paulo. Em caso de dúvida você poderá entrar em contato conosco no telefone 11953227951e Email: 

michelle_29guima@hotmail.com, e no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) no seguinte endereço: Rua Alfeu 

Tavares, N°149, Bairro: Rudge Ramos, São Bernardo do Campo/SP.  O Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) será assinado pelo pesquisador e pelos participantes. 

 
Tendo em vista o estabelecido acima eu ______________________________________________________, declaro que 

consinto, por minha livre espontânea vontade, em participar dessa pesquisa e que a qualquer momento posso comunicar 

minha desistência em participar do presente estudo. 

 

Local _____________________________, _______ de ___________________ 2013. 

 

________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa ou responsável      Documento de Identificação: _______________ 
 

 

___________________________________ 
          Assinatura do Pesquisador 

 

mailto:michelle_29guima@hotmail.com
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APÊNDICE B- AUTORIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 
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APÊNDICE C- AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO AMAZONAS-UFAM  PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 
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APÊNDICE D – 
 PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIVERSIDADE 
METODISTA DE SÃO PAULO 
       

 

                  

 

 PARECER CONSUBSTANCIADO  DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: Depressão, ansiedade, qualidade de vida de universitários: estudo comparativo 
entre estudantes de universidades Pública e Privada de distintas regiões 
brasileiras 

Pesquisador: Michelle Firmino 
Guimarães Área Temática: 

Versão: 1 

CAAE: 10644412.4.1001.5508 

Instituição Proponente: Universidade Metodista de São Paulo - UMESP 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 
160.099 Data da Relatoria: 
22/11/2012 

Apresentação do Projeto: 

A pesquisa tem como proposta investigar a presença de sinais de sintomas de depressão e 
ansiedade em estudantes universitários, bem como identificar aspectos relacionados à qualidade de 
vida dos participantes da pesquisa. O trabalho envolverá a participação de 400 estudantes de duas 
instituições universitárias (uma da região sudeste e outra da região norte), divididos em dois grupos 
de 200. Os instrumentos utilizados serão o questionário de qualidade de vida (WHOQOL) e a escala 
de ansiedade, depressão e stress (EDASS). A aplicação dos instrumentos ocorrerá em sala de aula, 
com autorização das instituições, bem como do professor responsável. Apenas estudantes que 
concordarem em participar da pesquisa, via assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido, 
receberão o material (instrumentos). 

UNIVERSIDADE METODISTA 
DE SÃO PAULO-UMESP 
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Objetivo da Pesquisa: 

Geral: "Avaliar a presença de sinais e sintomas de depressão, ansiedade, a qualidade de vida de 
universitários de duas instituições (pública e privada) de regiões distintas do país". 

 

Específicos: 

a) Avaliar sintomas de depressão desses estudantes 

b) Avaliar sinais de ansiedade e stress desses estudantes 

c) Avaliar a qualidade de vida desses\ estudantes; 

d) Correlacionar as variáveis qualidade de vida, sinais e sintomas de ansiedade, depressão desses 
discentes de ambas instituições 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: "A participação na pesquisa pode trazer algum desconforto ou risco mínimo para sua saúde. 
Todavia, caso haja desconforto emocional, em função das questões que compõem os questionários 
ou durante a aplicação do teste, poderá imediatamente interromper sua participação neste estudo". 

Benefícios: a pesquisa não prevê quaisquer formas de ganhos, ressarcimentos e indenizações. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Proposta com temática de investigação bem delineada, além de tratar uma questão recorrente na 
população jovem do país, em tempos atuais. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Foram apresentados a folha de rosto e cartas de autorização das instituições envolvidas na pesquisa, 
de forma satisfatória. 

O arquivo contendo o TCLE anexado em 30/11/2012 está adequado e atende a resolução 196/96 do 
CNS. 

Recomendações: 

Não há. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Após leitura e análise do projeto e exame criterioso de todos os itens que compõem os documentos 
do Protocolo de Pesquisa, incluindo os itens presentes no Roteiro de Checagem para o parecerista e 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi constatado que nada consta do processo que fira 
os princípios e normas da ética em pesquisa. 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 



90 

 

 

 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

O CEP-UMESP considera o projeto de pesquisa APROVADO, lembrando que a condição de 
aprovação da pesquisa propriamente dita exige o que segue: 

- Que sejam encaminhados ao CEP-UMESP relatórios anuais sobre o andamento da pesquisa 
(parciais finais); 

 
- Que sejam notificados ao CEP-UMESP eventos adversos que tenham ocorrido no curso da 

pesquisa e que sejam significativos do ponto de vista ético e metodológico; 
- Que sejam notificadas eventuais emendas e modificações no protocolo de pesquisa. 

SAO BERNARDO DO CAMPO, 30 de Novembro de 2012 

 
Assinador por: 

Luciane Frizo Mendes 
(Coordenador) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE METODISTA 
DE SÃO PAULO-UMESP 
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APÊNDICE E -  FREQUÊNCIA E INDICADORES DE ANSIEDADE, ESTRESSE  E 
DEPRESSÃO  

 
 

 
Frequência e indicadores de Ansiedade 

Descrição dos itens  Resposta  Frequência e porcentagem 
1.Tive dificuldade em me 
acalmar 

Não se aplicou nada a mim 
Aplicou a mim algumas vezes  

      305                  53,5% 
185                  32,5% 

2.Senti minha boca seca Não se aplicou nada a mim 
Aplicou a mim algumas vezes 

      350                  61,4% 
140                  24,5% 

3.Não consegui sentir 
nenhum sentimento positivo 

Não se aplicou nada a mim 
Aplicou a mim algumas vezes 

      362                  63,5% 
138                  24,2% 

4.Senti dificuldade de 
respirar 

Não se aplicou nada a mim 
Aplicou a mim algumas vezes 

      308                  54% 
179                  31% 

5.Tive dificuldade em tomar 
iniciativa de fazer alguma 
coisa 

Não se aplicou nada a mim 
Aplicou a mim algumas vezes 

      407                  71,4% 
       97                   17% 

6.Tive tendências a reagir em 
demasia a determinadas 
situações 

Não se aplicou nada a mim 
Aplicou a mim algumas vezes 

     351                    51% 
     132                    23% 

7.Senti temores (por exemplo 
nas mãos) 

Não se aplicou nada a mim 
Aplicou a mim algumas vezes 

     335                    58,8% 
     142                    25% 
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Frequência e indicadores de Estresse 
 

Descrição dos itens  Resposta  Frequência e porcentagem 
8.Senti que estava utilizando 
muita energia nervosa 

Não se aplicou nada a mim 
Aplicou a mim algumas vezes  

      177                31% 
273                48% 

9.Preocupei com situações 
que podia entrar em pânico e 
ser ridicula  

Não se aplicou nada a mim 
Aplicou a mim algumas vezes 

      219                38% 
262                46% 

10.Senti que não tinha nada a 
esperar do futuro 

Não se aplicou nada a mim 
Aplicou a mim algumas vezes 

      227                39% 
210                 37% 

11.Dei por mim agitado Não se aplicou nada a mim 
Aplicou a mim algumas vezes 

     102                 18% 
256                45% 

12.Senti dificuldade de 
relaxar  

Não se aplicou nada a mim 
Aplicou a mim algumas vezes 

      143                25% 
      221                39% 

13.Senti-me desanimado e 
melancólico  

Não se aplicou nada a mim 
Aplicou a mim algumas vezes 

      211                37% 
      233                41% 

14.Estive intolerante em 
relação a qualquer coisa que 
me impedisse de terminar 
aquilo que estava fazendo  

Não se aplicou nada a mim 
Aplicou a mim algumas vezes 

      202                35% 
      236                41% 
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Frequência e indicadores de Depressão 
 

Descrição dos itens  Resposta  Frequência e porcentagem 
15. Senti-me quase entrando 
em pânico 

Não se aplicou nada a mim 
Aplicou a mim algumas vezes  

     308               54% 
     178               31% 

16. Não fui capaz de ter 
entusiasmo por nada  

Não se aplicou nada a mim 
Aplicou a mim algumas vezes 

     175               30,7% 
     261                46% 

 17. Senti que não tinha valor 
como pessoa 

Não se aplicou nada a mim 
Aplicou a mim algumas vezes 

     334               58,6% 
     147               26% 

18. Senti que às vezes estava 
sensível 

Não se aplicou nada a mim 
Aplicou a mim algumas vezes 

     187               33% 
     229               40,2% 

19. Senti alterações em meu 
coração sem fazer exercício 
físico 

Não se aplicou nada a mim 
Aplicou a mim algumas vezes 

     347                61% 
     163               28,6% 

20.Senti-me assustado sem 
ter uma razão para isso 

Não se aplicou nada a mim 
Aplicou a mim algumas vezes 

     357              62,6%  
    142               25% 

21.Senti-me que minha vida 
não tinha sentido  

Não se aplicou nada a mim 
Aplicou a mim algumas vezes 

    458               80,4% 
      62                  11% 
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APÊNDICE F – FREQUÊNCIA DE DADOS SÓCIODEMOGRÁFICOS POR SEXO 

 

Tabela - Frequência do curso da amostra por sexo 

Curso Instituição Sexo Frequência 

Psicologia UMESP Masculino 
feminino 

17 
60 

Biomedicina UMESP Masculino 
feminino 

05 
69 

Letras UMESP Masculino 
Feminino 

12 
37 

Pedagogia UMESP Masculino 
Feminino 

04 
27 

Medicina Veterinária 
 

UMESP Masculino 
Feminino 

07 
41 

Gestão em RH 
 

UMESP Masculino 
Feminino 

05 
69 

Ciências Agrárias 
 

UFAM Masculino 
Feminino 

10 
11 

Bioquímica UFAM Masculino 
Feminino 

10 
19 

Administração UFAM Masculino 
Feminino 

20 
18 

Antropologia UFAM Masculino 
Feminino 

05 
11 

Letra- UFAM Masculino 
Feminino 

13 
33 

Pedagogia UFAM Masculino 
Feminino 

23 
53 
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Tabela -Frequência do estado civil da amostra por sexo 
Estado civil Sexo Frequência 
Solteiro Masculino 

feminino 
112 
371 

Casado Masculino 
Feminino  

15 
49 

Outros  Masculino 
Feminino 

02 
11 

Total  Masculino 
Feminino  

131 
437 

 
 
 
 
Tabela - Frequência da escolaridade da mãe por sexo 
Estado civil Sexo Frequência 
Ensino 
fundamental 

Masculino 
feminino 

26 
102 

Ensino médio Masculino 
Feminino  

38 
124 

Ensino superior Masculino 
feminino 

29 
109 

 
 
 
 
Tabela - Frequência da escolaridade da pai  por sexo 
Estado civil Sexo Frequência 
Ensino 
fundamental 

Masculino 
Feminino 

25 
83 

Ensino médio Masculino 
Feminino  

35 
125 

Ensino superior Masculino 
Feminino 

33 
101 

  
 
 
 
 
Tabela - Frequência da mudança de residência da amostra por sexo 
Residência Sexo Frequência 
  Sim 
 

Masculino 
feminino 

30 
97 

  Não  Masculino 
Feminino  

60 
376 
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Tabela - Frequência de moradia da amostra por sexo 
Moradia Sexo Frequência 
Sozinho Masculino 

Feminino 
12 
09 

Familiar Masculino 
Feminino  

49 
194 

Colegas  Masculino 
Feminino 

07 
19 

 
 
Tabela - Frequência de opção de curso da amostra por sexo 
Opção Sexo Frequência 
1º opção Masculino 

Feminino 
90 
273 

2º opção Masculino 
Feminino  

23 
117 
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