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Resumo: O aumento em relação à responsabilidade e competitividade, juntamente 

com os deveres acadêmicos, são alguns dos fatores que afetam a saúde física e 

mental de alunos e professores. A resposta fisiológica ao estresse influi na liberação 

de componentes do sistema imune, como as citocinas. Assim, o objetivo deste 

trabalho é analisar o nível de estresse em docentes e alunos da educação superior, 

determinando a eficácia do “programa anti-estresse”. A seguinte metodologia foi 

utilizada: 45 professores e 45 alunos participarão do curso (12 semanas de duração) 

onde aprenderão técnicas de como lidar com o estresse. Ao início e ao final do 

curso, os participantes terão sua saliva coletada a fim de quantificar os valores de 

cortisol, além do preenchimento de questionários para análises psicológicas sobre 

percepção para estresse, depressão e qualidade de vida (grupo experimental e 

controle). As análises estatísticas serão realizadas pelo test “t” de Student (p<0,05 

significativo). Os resultados até o momento sugerem uma melhora nos níveis de 

estresse e bem estar geral. 

Palavras chave: estresse, programa anti-estresse, ensino superior. 

Introdução: A condição de saúde é um aspecto fundamental para a qualidade de 

vida bem como para a capacidade de trabalho das pessoas. No campo da 

educação, tem sido evidenciado um crescimento quanto ao número de agravos 

relacionados à saúde dos professores, sendo frequentemente associados às 

características e condições de trabalho existentes (Cruz e cols, 2005; Gasparini e 

cols, 2005). Dentre os prejuízos observados destacam-se entre os distúrbios 

psicológicos o estresse, a depressão, o esgotamento mental e a síndrome de 

Burnout (Cruz e cols, 2005; Garrido, 2005; Philips e cols, 2008) e, entre as 

exigências ergonômicas do trabalho, os sintomas osteomusculares (Carvalho e cols, 

2006; Porto e cols, 2004) e os distúrbios vocais (Jardim e cols, 2007; Kowalska e 

cols, 2006). O estresse é caracterizado por uma reação comum e fisiológica do 

organismo frente a determinados estímulos internos ou externos, sendo dividido em 

três fases: alerta, resistência e exaustão. Há evidências de que os hormônios 

produzidos em situações de estresse influenciam o sistema imune de maneira anti-

inflamatória, porém, em algumas condições, estes podem exercer efeitos pró-

inflamatórios. Assim, o estresse pode influenciar a geração de várias doenças. O 

sistema imune controla estas funções através da liberação de citocinas.  

Objetivos: Identificar níveis de cortisol, de estresse e sintomas depressivos em 

professores e alunos do nível superior, vivendo em condições de estresse, antes e 



após o Programa Anti-estresse (PAE), permitindo conhecer um pouco mais sobre o 

papel do estresse na indução da inflamação nestes indivíduos e possibilitando 

intervenções nos ambientes de ensino visando à promoção de saúde. 

Metodologia: Trata-se de um estudo transversal controlado, onde serão 

selecionados, de forma aleatória, 45 professores e 45 alunos. Estes serão divididos 

em 4 grupos de 10 a 12 pessoas que terão aulas teórico-práticas com duração de 2 

horas semanais por 12 semanas. Um grupo controle também será constituído nas 

mesmas proporções porém não serão submetidos as aulas. Todos os participantes 

deverão assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e serão 

avaliados através de questionários sobre a percepção do estresse e avaliação dos 

sintomas depressivos, além das medidas de cortisol que serão colhidas através da 

saliva. Todas essas avaliações serão realizadas no primeiro e no último dia do 

programa. 

Desenvolvimento:  O trabalho/estudo são uma das fontes de satisfação de diversas 

necessidades humanas, como auto-realização, manutenção de relações 

interpessoais e sobrevivência. Por outro lado, também podem ser fonte de 

adoecimento quando contém fatores de risco para a saúde e o trabalhador/estudante 

não dispõem de instrumental suficiente para se protegerem destes riscos. Fatores de 

risco psicossociais podem desencadear estresse, entendido como uma reação 

complexa com componentes físicos e psicológicos resultantes da exposição a 

situações que excedem os recursos de enfrentamento da pessoa. Desta forma, 

intervenções focadas no professor/estudante podem contribuir para a prevenção de 

doenças e, consequentemente, diminuir a evasão dos alunos e ausência dos 

professores em sala de aula. O modo como a pessoa lida com as circunstâncias 

geradoras de estresse exerce grande influência sobre sua saúde, modulando a 

gravidade do estresse resultante. O PAE tem o objetivo de ensinar aos professores e 

alunos do ensino superior a lidarem com situações do dia a dia que causem 

estresse. Como benefício do programa, professores e alunos poderão ter sua saúde 

protegida ao se engajar em comportamentos de enfrentamento adequados que 

amenizem o impacto psicológico e somático do estresse relacionados à profissão. 

Resultados preliminares: Os resultados descritos a seguir correspondem aos dados 

obtidos através da análise dos dados dos professores participantes do PAE em 2013 

e 2014. Estes sugerem uma melhora nos níveis de estresse em docentes após o 

programa. Observa-se que, quanto ao bem estar geral houve melhora significativa 



em docentes (p<0.05). Os quesitos depressão e bem estar apresentaram uma 

tendência à melhora (tabela 1). Estes resultados corroboram com outros estudos que 

apontam a prática meditativa como a responsável pela melhora em fatores 

psicológicos, aumento da resistência ao estresse, ansiedade, raiva e até mesmo dor 

(KABAT, 2001). Houve melhora, embora não significativa na avaliação de estresse 

percebido em docentes (p>0.05) antes e depois do programa.  
Tabela 1: Avaliação do bem estar geral de docentes antes e depois do programa anti-estresse  

 Antes do programa 

(X ± EP) 

Depois do programa 

(X ± EP) 

p 

Ansiedade 15,0 ± 2,35 23,4 ± 1,13* 0,04 

Depressão 14,8 ± 1,16 17,2 ± 0,2 0,21 

Saúde geral 12,6 ± 0,93 16,2 ± 0,38* 0,02 

Bem estar 17,0 ± 1,93 18,6 ± 1,03 0,59 

Autocontrole 11,8 ± 1,07 15,0 ± 0,78* 0,03 

Vitalidade 15,4 ± 1,33 18,4 ± 0,98* 0,003 

Índice Global 86,6 ±7,44 108,8 ± 3,06* 0,02 

Dados correspondem à média (X) ± erro padrão (EP) das respostas referentes ao questionário 

PGWBI (Índice Psicológico de Bem Estar Geral). *= significativo pelo teste “t” de Student para médias 

de amostras pareadas ao nível de significância de 5%. 
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