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Resumo 
 

Ao ingressar no ensino superior, o estudante inicia uma fase de adaptação a uma 
rotina desconhecida. Essa adaptação ocorre com maior ou menor dificuldade. A  
expectativa do início de formação aumenta a ansiedade e o aparecimento de 
sintomas, interferindo na qualidade de vida. Em função disto, a presente pesquisa 
descreve um estudo longitudinal prospectivo realizado com alunos do curso de 
Psicologia de uma Faculdade particular do interior de São Paulo. Tendo como 
objetivo avaliar os graduandos quanto aos níveis e índices de stress e qualidade de 
vida no início da graduação até os últimos anos de formação, bem como identificar 
possíveis variáveis inferentes. A coleta de dados consistiu na avaliação e 
acompanhamento de duas turmas de Psicologia, no decorrer de três anos (2011 -
2012 -2013). Etapa 1 – aplicação dos inventários de stress (ISSL- LIPP) e qualidade 
de vida Q.V (SF-36) no início da graduação (2011); Etapa 2 – Replicação do 
inventário de Stress e Q.V e da aplicação do questionário para triagem de uso de 
álcool e drogas - Assist – OMS (2012); Etapa 3 – Replicação do inventário de Stress 
e Q.V e da triagem de uso de álcool e drogas (2013). Tais dados auxiliam no 
acompanhamento das dificuldades encontradas por graduandos durante a formação 
no Ensino Superior, já que possibilitam relações com variáveis que podem interferir 
na Q.V como é o uso de álcool e drogas, bem como associar o uso de álcool e 
drogas em função de índices elevados de stress. 
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Introdução 
 

Ao ingressar no ensino superior, o estudante está prestes a iniciar sérias e 

longas mudanças. Essa fase de adaptação e conciliação da rotina normal com a que 

está prestes a iniciar gera certos conflitos internos e externos, nesse momento a 

expectativa da formação aumenta o desejo e o interesse de seguir adiante, mas as 

circunstâncias relacionadas à adaptação podem gerar insegurança e a ocorrência do 

stress (RAMOS E CARVALHO, 2007). 

O stress se define por uma reação psicofisiológica, na qual o organismo 

sofre influências na sua homeostase interna em decorrência de algo ameaçador. Isto 

pode ocorrer quando a pessoa se confronta com uma situação que, de um modo ou 

outro, a irrite, amedronte, excite ou confunda, ou mesmo que a faça imensamente 

feliz (LIPP, 2005). 

Em 1936 Hans Selye, médico e pesquisador austríaco que trabalhava em 

Montreal, no Canadá. Selye (1976) diferencia dois tipos de estresse: o “eustresse” 

que indica a situação que o indivíduo possui meios físicos e psíquicos para lidar com 



a situação, podendo ser identificado como força motivadora e qualificado como algo 

positivo e o “distresse”, que indica a situação em que a exigência é maior que os 

meios para enfrentá-la, ocorrendo má adaptação às exigências ambientais, internas 

ou externas. 

Como sintoma a pessoa pode apresentar também apatia, depressão, 

dificuldade de concentração, sensação de desalento, hipersensibilidade emotiva, 

raiva, ira, irritabilidade, ansiedade e distanciamento social (LIPP, 2005). 

Dentre os estudos de Lipp (2005) verifica-se que existe um quadrante com 

relação as fases do stress: 1) a fase de alerta, quando a pessoa se confronta 

inicialmente com um estressor e o organismo se prepara para lutar; 2) fase de 

resistência, quando organismo por meio de uma ação reparadora tenta restabelecer 

o equilíbrio interno; 3) fase de quase exaustão, essa recém descoberta quando a 

tensão excede o limite do gerenciável, a resistência física e emocional  começa a se 

quebrar, há momentos em que a pessoa consegue pensar lucidamente, pensar, rir 

de piadas e trabalhar, porém nessa fase tudo é feito com muito esforço se 

intercalando com momentos de desconforto e, por fim, 4) a fase de exaustão, sendo 

a fase mais negativa do stress a patológica, momento de um desequilíbrio interior 

muito grave, a pessoa entra em depressão, não consegue trabalhar ou se 

concentrar, toma decisões impensadas, podendo ocorrer doenças graves, como 

ulceras, pressão alta, psoríase, vitiligo.  

Dessa forma o stress atualmente corresponde a uma variável que interfere 

na vida das pessoas em diversas fases ou ocasiões, podendo prejudicar ou se 

desenvolver associado a outros aspectos que interferem nessa rotina de vida. 

Dentre as suas especificidades os jovens universitários sofrem com tal adaptação.  

1.1. O stress em sujeitos específicos: universitários 

Se o stress é considerado uma reação fisiológica que altera a cognição e a 

fisiologia do indivíduo, o confronto dos alunos com o primeiro ano acadêmico pode 

levar ao desenvolvimento de reações adaptativas. 

De acordo com Baker e cols.(1985) apud Ramos e Carvalho (2007) em um 

estudo constituído por 1210 estudantes em duas instituições universitárias, com o 

objetivo de examinar as diferenças entre as expectativas e as percepções atuais dos 

estudantes em relação ao ensino superior, os autores concluíram que muitos deles 



esperam mais de si e da sua capacidade de adaptação ao Ensino Superior do que 

demonstram posteriormente, a diferença entre o real e o imaginário ocasiona um 

processo de desilusão que surge na literatura referenciada como o “mito do calouro”.  

Segundo Dunkel-S & Lobel (1990) apud Ramos e Carvalho (2007) as razões 

primárias para a existência do stress nos estudantes universitários, parecem ser as 

exigências acadêmicas, relações interpessoais, problemas financeiros e os 

problemas relacionados com a sexualidade.  

O stress pode ocorrer ao ingressar na universidade, pois a nova rotina exige 

disponibilidade de tempo, reorganização da rotina, muitas vezes já limitada pelos 

afazeres diários em que viviam antes dessa integração.  Portanto, conforme objetiva 

o presente estudo, a identificação do estresse e a maneira como os estudantes 

enfrentam os estressores presentes nessa mudança de rotina podem e devem ser 

alvos de estudos que possam auxiliar na compreensão desse fenômeno. 

Entretanto, existem agentes que podem auxiliar no desencadeamento de 

estresse, como o uso de álcool e drogas, muito frequente também nesta idade de 

universitários. Não apenas a propensão pela idade, adolescência que atrai desafios 

e aventuras, como também como subterfúgios para situações difíceis já existentes, 

ou mesmo pelo modismo, festas e encontros entre repúblicas e público jovem.       

1.2. Uso de álcool e drogas 

 

O uso indevido de bebidas alcoólicas é considerado um grave problema de 

saúde pública. Além da sua prevalência na população adulta, esse comportamento 

está presente igualmente entre adolescentes, repercutindo na sua saúde física e 

mental. O consumo de álcool pode ser advindo do estilo de vida atual, dos elevados 

níveis de estresse, de ansiedade, de baixa auto-estima, sentimentos depressivos, 

susceptibilidade à pressão dos pais e problemas relacionados à escola (FILHO et al, 

2009 apud SOUZA et al,  2005).     

Estudos mostram que o envolvimento com “drogas ilícitas” ocorre 

principalmente dentro da população de adolescentes e adultos jovens. No Brasil, 

onde 35 milhões de pessoas têm menos de 30 anos, os problemas relacionados ao 

consumo de substâncias psicoativas podem ser preocupantes (SILVA et al, 2006). 



Dentre as variáveis que podem ser relacionadas com o consumo de álcool e 

drogas na adolescência, o ingresso à universidade ainda que traga sentimentos 

positivos e de alcance de metas, por vezes pode se tornar um período crítico de 

maior vulnerabilidade. (PEUKER 2006 apud WAGNER et al 2008).  

A avaliação de níveis de stress, de qualidade de vida e da investigação do uso 

de álcool e drogas, em universitários é muito importante, pois fornecerá informações 

valiosas em relação à situação atual de dependência e o quanto essa variável pode 

interferir na rotina e adaptação. 

1.3. A qualidade de vida e seus influenciadores 

Atualmente o mundo é ditado pela urgência dos acontecimentos e a pressão 

cada vez mais intensa nas esferas profissional e pessoal, sendo assim diversas 

condições e fatores, tais como o estresse, condições ambientais inadequadas, 

comodismo e vida sedentária, dentre outros, tem se tornado uma ocorrência cada 

vez mais comum entre as pessoas.  

Tais fatores e condições quando não controlados, podem gerar sérias 

complicações para a saúde física e mental, é possível também encontrar saídas 

para driblar tais condições, buscando alternativas que podem contribuir para o bem 

estar e a qualidade de vida.  

 Moreira (2011) afirma em seu livro “Os sete pilares da qualidade de vida” 

que qualquer que seja a condição do indivíduo pode-se sempre melhorar. Porém 

para isso é necessário utilizar de recursos.  A qualidade de vida não é de padrão 

universal, varia de cultura para cultura, já para a Organização Mundial de Saúde e 

para outros estudiosos, tem a ver com um estado de equilíbrio físico e mental, nesse 

conceito também inclui que a qualidade de vida não é apenas ausência de doença, 

mas que a chave para tal qualidade é tomar consciência de que há necessidade de 

equilíbrio para balancear as esferas da vida. 

Com base nesta definição, foram organizados os sete pilares da qualidade 

de vida, que são: alimentação, exercícios físicos, sono, trabalho, afetividade, 

sexualidade e lazer. 

 Portanto para manter uma boa qualidade de vida é importante cuidar muito 

bem de cada uma dessas áreas, a rotina diária é feita de hábitos e a dica básica 

seria: não espere adoecer para mudá-la, o sedentário tende a ser deprimido e quem 



prática atividades físicas regularmente vive muito mais. O equilíbrio consiste em 

igualar todos os aspectos que permeiam nossa rotina e principalmente que 

compõem as necessidades do ser humano. 

1.4 Estratégias de enfrentamento (Coping) 

Coping é uma palavra de origem anglo-saxônica não traduzível diretamente 

para português; contudo, é utilizada como “forma de lidar com”, “estratégias de 

confronto” ou mecanismos que habitualmente os indivíduos utilizam para lidar com 

os agentes indutores de stress” (RAMOS e CARVALHO, 2008). 

Segundo Lazarus e Folkman (1984) apud Ramos e Carvalho (2008), os 

enfoques tradicionais de coping surgiram em duas literaturas separadas e distintas: 

experimentação animal e psicologia ego-psicanalítica. O modelo animal define 

normalmente coping como atos que controlam condições aversivas e assim reduzem 

o impulso ou a ativação. A ênfase dá-se principalmente em comportamento de fuga 

e esquiva. Segundo Meninger apud Lazarus e Folkman (1984), qualquer recurso que 

indique descontrole ou desequilíbrio diante de uma situação não é um recurso 

de coping. Esses autores identificam cinco ordens de recursos reguladores que são 

dispostos de acordo com o nível de desorganização que indicam. No topo dessa 

hierarquia estão os processos de coping. A tendência dessa teoria é 

avaliar coping por meio de estilos ou traços de personalidade, ao invés de processos 

comportamentais (SAVOIA, 1999). 

 

OBJETIVOS 
 

      Avaliar e acompanhar os graduandos quanto aos índices de qualidade 

de vida (QV) apontado pelo questionário SF36, detectar a fase, níveis de stress e 

estratégias de coping  utilizadas para identificar a forma como lidam com o stress e 

relacionar com o uso de álcool e drogas, desde o início da graduação até os últimos 

anos de formação bem como identificar possíveis variáveis inferentes para auxiliá-

los no autocontrole dos sintomas comportamentais, bem como na sua 

funcionalidade. 

 

METODOLOGIA  
 



Sujeitos e local para coleta de dados 

 

Os sujeitos participantes desta pesquisa foram os alunos de duas turmas do 

Curso de Psicologia, no decorrer de três anos (2011, 2012 e 2013) de uma 

universidade particular do interior de São Paulo. 

 

DESENVOLVIMENTO 
 

Para averiguação da qualidade de vida dos estudantes foi utilizado o 

questionário SF-36, que consistiu na investigação a respeito da vida diária com 

relação a diversos aspectos: saúde, trabalho, capacidade funcional, aspectos físicos, 

emocionais, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, dor e saúde mental 

nos universitários do decorrer de três anos de formação em psicologia, em média 

quarenta alunos. Em seguida foram aplicados o questionário: ASSIST (uso de álcool 

e outras drogas), os inventários de stress e coping (enfrentamento), com o objetivo 

de relacioná-los, ou seja, dado o grau de Q.V e de stress, como está a condição do 

estudante na utilização de álcool e outras drogas, como também  relacionar com as 

estratégias de enfrentamento (coping) utilizadas pelos sujeitos. O questionário 

ASSIST e o inventário de stress foram aplicados a partir de 2012, pela necessidade 

de associar tais fatores, se o uso de álcool, drogas e outras substâncias inferem ou 

não nos índices de stress. 

 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  
 

A avaliação consistiu no acompanhamento das duas turmas de graduação de 

Psicologia, no decorrer de três anos, os resultados obtidos em relação à Q.V estão 

apresentados na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Comparativo de qualidade de vida entre os anos de 2011, 2012 e 2013. 

Domínios Capacidade Funcional Lim. Por Aspectos Físicos Dor Estado Geral de Saúde Vitalidade Aspectos Sociais Lim. Por Aspectos Emocionais Saúde Mental

T1 (2011) 26% (100) 44% (100) 20% (84) 14% (62) e 14% (87) 16% (65) 25% (50) e 25% (67,5) 26% (66,6) e 26% (100) 14% (68)

T2 (2011) 23% (90) 28% (100) 16% (41) 17% (82) 12% (65) 23% (75) 40% (100) 16% (60)

T2 (2012) 27,9% (95) 25,6% (75) 18,6% (62) 18,6% (72) 13,9% (67) 13,9% (72) 11,7% (35) 11,7% (55) 11,7% (60) 11,7% (65) 25,6% (75) 39,6% (100) 11,7% (48)

T1 (2012) 25,5% (100) 26,0% (100) 19,0% (84) 14,0% (52) 16,8% (80) 19,1% (25) 26,2% (0) 16,6% (80)

T2 (2013) 35.7% (100) 42.8% (1000 21.4% (100) 17.8% (57) 25% (70) 25% (75) 39.2%(33.3) 10.7% (84)

T1 (2013) 35.7% (100) 50%(100) 21.4% (41) 14.2% (67) 14.2% (92) 50% (70) 32,1% (75) 57.1% (100) 17.8% (84)  

 



Foi possível identificar, que no início da graduação (2011) as duas turmas 

apresentaram índices preocupantes de qualidade de vida, sendo que apenas 

22,45% dos sujeitos apresentaram índices favoráveis, em (2012) com relação à fase 

intermediária da formação os índices apontaram 21,1% nas duas turmas, e na fase 

final de formação (2013) obteve-se 30,99% dos alunos em relação aos fatores que 

contribuem para a qualidade de vida. 

Ciconelli (1997) fala que a resposta 100 indica melhor qualidade de vida e 0 pior,  

sendo assim quanto mais baixa forem as porcentagens, menor é a possibilidade de 

uma boa qualidade de vida. Tais dados apontam as dificuldades encontradas pelos 

calouros nessa fase inicial de adaptação na graduação, embora no decorrer dos três 

anos nas fases intermediária e de final de formação se mantém estável. 

 

Tabela 2 - Índices de uso de álcool,drogas e outras substancias.  

Drogas Nenhuma Intervenção Receber Intervenção Breve 

Tabaco 42.5% (0-3) 23.4% (4-26)

Álcool 10.6% (0-3) 17.0% (11-26)

Maconha 6.3% (0-3) 4.2% (4-26)   

Cocaína 2.1% (0-3) 0% (4-26) 

Anfetaminas 6.3% (0-3) 0% (4-26)   

Inalantes 2.1% (0-3) 0%(4-26)   

Hipnóticos/sedativos 4.2%(0-3) 4.2%(4-26)   

alucinógenos 2.1%(0-3) 0% (4-26)

opióides 0%(0-3) 0%(4 26) 

Drogas Nenhuma Intervenção Receber Intervenção Breve 

Tabaco 53.4% (0-3) 16.2% (4-26)

Álcool 25.5% (0-10) 9.3% (11-26)

Maconha 4.6% (0-3) 6.9% (4-26)   

Cocaína 2.3% (0-3) 2.3% (4-26) 

Anfetaminas 4.6% (0-3) 6.9%(4-26)   

Inalantes 4.6% (0-3) 0%(4 -6)   

Hipnóticos/sedativos 2.3%(0-3) 0%(4 -6)   

alucinógenos 0%(0-3) 0% (4-26)

opióides 0%(0-3) 0% (4-26)

0% (27 ou mais)

0% (27 ou mais)

0% (27 ou mais)

0% (27 ou mais)

2.3% (27 ou mais)

0% (27 ou mais)

0% (27 ou mais)

0% (27 ou mais)

0% (27 ou mais)

0% (27 ou mais)

0%(27 ou mais)

0%(27 ou mais)

TURMA 1 (2012)

Encaminhar  Tratamento mais Inten.

0% (27 ou mais)

0% (27 ou mais)

0% (27 ou mais)

0% (27 ou mais)

0% (27 ou mais)

TURMA 2 (2012)

Encaminhar  Tratamento mais Inten.

4.2% (27 ou mais)

 

Drogas Nenhuma Intervenção Receber Intervenção Breve 

Tabaco 15.7% (0-3) 21.0% (4-26)

Álcool 84.2% (0-3) 10.5% (11-26)

Maconha 0%(0-3) 5.3% (4-26)   

Cocaína 0% (0-3) 0% (4-26) 

Anfetaminas 0% (0-3) 0% (4-26)   

Inalantes 0% (0-3) 0%(4-26)   

Hipnóticos/sedativos 5.3%(0-3) 0%(4-26)   

alucinógenos 0%(0-3) 0% (4-26)

opióides 0%(0-3) 0%(4 26) 

Drogas Nenhuma Intervenção Receber Intervenção Breve 

Tabaco 36.3% (0-3) % (4-26)

Álcool 77.2% (0-10) 18.1% (11-26)

Maconha 9.0% (0-3) 18.1% (4-26)   

Cocaína 4.5% (0-3) 4.5% (4-26) 

Anfetaminas 4.5% (0-3) 0%(4 -6)   

Inalantes 9.0% (0-3) 0%(4 -6)   

Hipnóticos/sedativos 4.5%(0-3) 0%(4 -6)   

alucinógenos 0%(0-3) 0% (4-26)

opióides 4.5%(0-3) 0% (4-26)

0% (27 ou mais)

0% (27 ou mais)

0% (27 ou mais)

0% (27 ou mais)

% (27 ou mais)

0% (27 ou mais)

0% (27 ou mais)

0% (27 ou mais)

0% (27 ou mais)

Encaminhar  Tratamento mais Inten.

TURMA 1 (2013)

TURMA 2 (2013)

Encaminhar  Tratamento mais Inten.

63.3% (27 ou mais)

5.3% (27 ou mais)

0% (27 ou mais)

0% (27 ou mais)

0% (27 ou mais)

0% (27 ou mais)

0% (27 ou mais)

0%(27 ou mais)

0%(27 ou mais)

 

A aplicação do questionário de investigação de uso de álcool e drogas,   

iniciou-se em 2012, pois sentiu-se necessidade de investigar variáveis relacionadas 

ao stress e Q.V. Pode-se observar que 15,15% dos alunos da T2 fazem uso de 

algum tipo de droga, já em 2013 foi possível perceber um aumento do uso de álcool 

e drogas (77,2% - 84,2%) dos alunos da T1, este aspecto pode ser associado à fuga 

ou esquiva de condições difíceis, embora foi possível observar também que a 



maioria dos alunos que responderam não necessitam de intervenção, pois ainda 

mantém um uso não prejudicial. 

 

Tabela 3 – Inventário de Sintomas de Stress para adultos de LIPP (ISSL)   

Tem Não tem Alerta Resistência Exaustão Quase Exaustão Físico Psicológico

42 TURMA 2  (2012) 71.5% 28.5% 2.3% 87.5% 2.3% 9.5% 28.5% 45.2%

38 TURMA 1  (2012) 68.5% 31.5% 7.8% 47.3% 5.2% 10.5% 15.7% 47.3%

23 TURMA 2  (2013) 54.5% 45.5% 0% 91.6% 0% 8.4% 50% 50%

40 TURMA 1  (2013) 57.5% 42.5% 4.3% 78.2% 0% 17.5% 43.4% 69.5%

Inventário de Sintomas de Stress  para Adultos de Lipp (ISSL)

Alunos Psicologia

Stress Fases Sintomas

 

  
Quanto ao stress foi possível verificar que tanto na aplicação em 2012, quanto 

na reaplicação em 2013 às duas turmas apresentaram 25% de incidência de stress, 

permanecendo na fase de resistência com predominância de sintomas psicológicos. 

 

Tabela 4 – Inventário de Estratégias Coping Ways of Coping Inventory (Folkman e Lazarus, 

1985)-adaptado por Savoia et. Al. (1996)  

Fatores 2 - Usou bastante/3 - Usou em grande quantidade Média 2 - Usou bastante/3 - Usou em grande quantidade Média

Fator 1 - Confronto 20.4% - 11.4% 8.6 - 4.8 21.8% - 10.8% 8.1 - 4.0

Fator 2 - Afastamento 21.6% - 9.0 % 9.1 - 3.8 16.2% - 10.2% 6.0 - 3.8

Fator 3 - Autocontrole 23.3% - 18.5% 9.8 - 7.8 26.4% - 17.8% 9.8 - 6.6

Fator 4 - Suporte Social 21.6% - 22.8% 9.1 - 9.6 30.0% - 18.3% 11.1 - 6.8 

Fator 5 - Aceitação de Responsabilidades 28.0% - 19.5% 11.8 - 8.2 34.3% - 18.1% 12.7 - 6.7

Fator 6 - Fuga e Esquiva 45.2% - 54.7% 9.5 - 11.5 28.3% - 17.5% 10.5 - 6.5

Fator 7 - Resolução de Problemas 27.3% - 17.2% 11.5 - 7.2 28.3% - 12.7% 10.5 - 4.7

Fator 8 - Reavaliação de Positiva 25.4% - 22.8% 10.7 - 9.6 29.1% - 15.6% 10.8 - 5.8

TURMA 2 (2012) TURMA 1 (2012)

 

2 - Usou bastante/3 - Usou em grande quantidade Média 2 - Usou bastante/3 - Usou em grande quantidade Média

20.0% - 24.1% 4.8 - 2.3 13.2% - 9.0% 5.3 - 3.6

27.9% - 11.2% 6.7 - 2.7 16.7% - 12.0% 6.7 - 4.8

22.5% - 17.5% 5.4 - 4.2 22.5% - 18.0% 9.0 - 7.2

57.5% - 14.5% 13.8 - 3.5 30.7% - 16.5% 12.3 - 6.6

32.7% - 10.0% 7.8 - 4.0 28.7% - 18.7% 11.5 - 7.5

25.0% - 29.1% 6.0 - 7.0 20.0% - 26.3% 8.0 - 10.5

28.1% - 18.7% 6.7 - 4.5 35.6% - 18.2% 14.2 - 7.2

30.5% - 18.9% 7.3 - 4.5 29.3% - 21.2% 11.7 - 8.5

TURMA 2 (2013) TURMA 1 (2013)

 

 

Nesta última fase, investigação de estratégias de enfrentamento foi possível 

identificar que as estratégias que os alunos utilizam para lidar com o stress, no 

ano de 2012, a turma 2 usou bastante (45.2%) e em grande quantidade (54.7%) o 

fator 6 – fuga e esquiva, já o terceiro ano utilizou-se o fator 5 – aceitação de 

responsabilidade, sendo 34.3%  usou bastante e 18.1% em grande quantidade. 

Na replicação em 2013, a turma 1 usou bastante (57.5%) fator 4 – suporte social 

e usou em grande quantidade (29,3%) o fator 6 – fuga e esquiva, o 4º ano 

desenvolveu as mesmas estratégias, sendo que (30.7%) usou bastante o fator - 4 

suporte social e (29.1%) usou em grande quantidade fuga e esquiva. 

Pode-se aferir que no início da formação os calouros apresentam um índice 

relativamente baixo de stress em comparação com a fase intermediária de 



formação (25% - 70%) e que nos últimos anos esse índice caiu para 56%, o que 

se supõe a presença do fator de adaptação e enfrentamento às situações, 

principalmente pelo fato da fase de resistência predominar. Nestes períodos, foi 

possível também perceber um aumento do uso de álcool e drogas (70,85% - 

84,9%), este aspecto pode ser associado à fuga ou esquiva de condições 

difíceis, já que a Qualidade de vida manteve estável para baixos  índices no 

decorrer dos três anos. 

Portanto mediante aos índices preocupantes de qualidade de vida 

apresentada por esses alunos na fase inicial de adaptação dos calouros e o uso 

de álcool, drogas e outras substâncias serem relevantes e a permanência do 

stress na fase de resistência, se faz necessário uma análise mais específica para 

compreensão dos resultados obtidos, para que haja um bom ajustamento em 

suas rotinas tanto acadêmicas quanto social.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 O SF-36 foi utilizado para avaliar a qualidade de vida dos alunos. Os 

resultados obtidos auxiliam na constatação de índices relativos aos sintomas que 

prejudicam a vida diária e que se relacionam com os sintomas do stress. 

Nesta primeira etapa os resultados indicaram que os estudantes do primeiro 

ano do curso de Psicologia ao serem comparados tanto nos anos de 2011, 2012 e 

2013, mantém uma média inicial preocupante em relação a sua qualidade de vida 

nos diferentes domínios já apresentados e os mesmos estudantes quanto avaliados  

por meio do questionário ASSIST – OMS (Triagem para álcool, tabaco e outras 

substâncias) mais de 30% desses, necessitam de intervenção breve, ou seja, é 

possível observar que existe uma permanência no decorrer dos três anos de índices 

de stress na fase de resistência, levantando a possibilidade de inferência desse uso 

elevado à necessidades de estratégias adaptativas, também obtidas pelo inventário 

de coping,  com predominância principalmente no ano de 2012 no fator de fuga e 

esquiva.  Portanto mediante aos resultados obtidos por meio deste estudo, pode-se 

perceber que a fase do Ensino Superior desencadeia uma fase de adaptações, e 

isso gera condições desfavoráveis como foi possível constatar nos índices de Q.V e 

stress, dessa forma supõe-se que a utilização de estratégias de enfrentamento como 

a fuga e esquiva, como coping, são conseqüências dessa necessidade de 

adaptação à uma nova fase (Ensino Superior) assim a interrelação com o aumento 



do uso de álcool e drogas indica que tanto o coping, como uso de álcool e drogas 

relacionam-se com uma forma de adaptação que seria a fuga e esquiva. Dessa 

forma se faz necessário o acompanhamento das dificuldades encontradas por esses 

graduandos durante a formação no Ensino Superior, já que os resultados 

possibilitam relações com variáveis, indicando a cada ano uma melhor compreensão 

de tais dificuldades. 
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