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RESUMO 

Introdução: Atualmente, o estilo de vida e a pressão social, provocam maior tensão 

psicológica associado ao medo, fobias e ansiedade. Essas situações, reais ou 

imaginárias, podem aumentar o hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), gerando 

assim um aumento da secreção de cortisol pelas glândulas suprarrenais. Uma 

situação que é marcada por tensão emocional, medo e ansiedade é o período de 

provas, momento temido por grande parte dos estudantes. Objetivos: verificar se 

ocorre aumento das concentrações de cortisol plasmático em estudantes 

universitários, associado à escala de estresse percebido, em duas situações 

circunstancias diferentes, analisadas: fora e durante o período de provas. Métodos: 

foram avaliados 23 voluntários, estudantes universitários, por meio de dosagem de 

cortisol sanguíneo e escala de estresse percebido, durante e fora do período de 

provas. Resultados: Há variações significativas das concentrações plasmáticas de 

cortisol, em ambos os sexos, sugerindo estresse em período de provas. Porém, 

somente as mulheres declaram-se sob estresse no período avaliado. 

Palavras-chave: cortisol, estresse, estudantes, universitários. 

 

INTRODUÇÃO  

           Atualmente, o estilo de vida e a pressão social, provocam maior tensão 

psicológica associado ao medo, fobias e ansiedade. Essas situações, reais ou 

imaginárias, podem aumentar o hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), gerando 

assim um aumento da secreção de cortisol pelas glândulas suprarrenais, na qual 

esse aumento da secreção do cortisol é desencadeado após uma sobrecarga de 

estresse, trauma, cirurgia, infecção e aumento de carga emocional.1,2 

                 Durante o período de graduação universitária, os estudantes passam por 

diversos momentos distintos, visto que, terá que passar por uma fase de adaptação 

que exigem muita concentração, responsabilidade e disciplina.3 Umas das situações 

que os estudantes passam é em aula, quando são questionados, neste momento 

entram em estado de alerta, gerando ao organismo respostas fisiológicas que 

promovem maior concentração. Nessa situação, o estresse é benéfico, pois mantém 

o cérebro estimulado e ativo. Porém, quando associado a sobrecarga emocional o 

cortisol acumulado a longo prazo, pode originar fatores de riscos físicos e mentais.4,5 

 Em continuidade, uma situação que é marcada por tensão emocional, medo 

e ansiedade é o período de provas. O período de provas é um momento que é 



temido por grande parte dos estudantes. Esse período pode acarretar em diversos 

fatores psicossomáticos, como por exemplo: tensão emocional, ansiedade e 

estresse que podem influenciar diretamente na organização física, refletindo no 

estado de saúde e bem-estar. Em excesso, o estresse influencia a rotina diária de 

trabalho e estudo, assim como, provoca alterações do humor, sono e até mesmo na 

cognição mental. As consequências físicas variam, mas pode ocorrer perda da 

saciedade alimentar por resistência a Leptina e ganho de peso, formação de estrias 

e celulite, edemas, proteólise muscular, diminuição da resposta imunológica, entre 

outras inúmeras consequências6. 

Mas, o período de provas é algo a ser melhor compreendido. Esse período é 

crucial na vida de um estudante, e, pode ou não resultar em aumento do cortisol, 

associado ao estresse7,8. Porém, o estresse envolvendo os alunos universitários não 

é consensual. Diferentemente da infância, onde a carga emocional se torna muito 

maior devido ao despreparo emotivo, ainda em desenvolvimento. Em contrapartida, 

os adultos possuem melhores condições de enfrentar os fatores psicológicos e se 

adaptar9. 

Os estudantes universitários enfrentam momentos desafiadores durante a 

graduação universitária que podem gerar estresse. Mas, apesar do estresse gerado 

durante período de graduação estar muito popularizado, as evidências que atestam 

se esse período na vida do estudante realmente é marcado por estresse são 

escassas e inconclusivas. Além disso, o aumento do estresse e reações fisiológicas 

durante o período de provas em relação ao período de aulas também são incertos. 

 

OBJETIVOS 

        Verificar se ocorre aumento das concentrações de cortisol plasmático em 

estudantes universitários, associado à escala de estresse percebido, em duas 

situações circunstancias diferentes, analisadas: fora e durante o período de provas. 

 

METODOLOGIA 

Sujeito da Pesquisa 

O presente estudo é uma pesquisa transversal, feita com estudantes 

universitários de Santos/SP no ano de 2016, para analisar a relação entre o cortisol 

plasmático e o estresse percebido em um total 42 avaliados, com idades entre 18 e 



40 anos, de ambos os sexos. Deste total, apenas 23 concluíram as avaliações, 

sendo 10 do sexo masculino e 13 do sexo feminino. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

Paulista (UNIP) sob o número 2.118.098. Todos os estudantes envolvidos no estudo 

assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, autorizando sua inclusão 

no estudo. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Delineamento 

Os estudantes foram submetidos a duas coletas de sangue: A primeira em 

período de provas e a segunda em período letivo de aulas, porém fora do período de 

provas. Todos os estudantes responderam um questionário de Avaliação do 

Estresse pré-percebido.  

 

Critérios de Exclusão 

Cirurgias recentes, doenças traumáticas, neoplasias, febre, doenças 

cardiovasculares, uso de antidepressivos, gravidez, ou relatos de estresse fisiológico 

ou psicofisiológico recente, auto-declarado. 

 

Coleta de Sangue 

A amostra de sangue foi coletada no laboratório de análises clínicas da 

Universidade Paulista - UNIP, que atende todas as normas técnicas de segurança. A 

coleta foi realizada por técnicos com experiência, seguindo os padrões necessários 

para o procedimento: orientação do voluntario quanto a coleta, ajuste do garrote e 

escolha da veia para punção, antissepsia do local com algodão umedecido em 

álcool 70% e, realização da punção da veia. O sangue coletado é transferido para 

tubo seco, onde descansa por alguns minutos, até haver a formação do coagulo, e 

em seguida processado em uma centrifuga, para que ocorra a separação do soro, e 

logo após, é armazenado em uma caixa térmica. 

 

Analise das Amostras 

 Foi feita a análise do cortisol no sangue, com a colaboração do laboratório 

Biofast Medicina e Saúde Ltda, realizando os testes. A análise das amostras foi feita 

por meio do aparelho AdviaCentaur XP Immunoassay System, analisador 



automatizado de imunoensaio competitivo, que utiliza a tecnologia 

quimioluminescente direta. Os ensaios utilizam ésteres de acridina (EA), que 

permitem calcular a concentração da amostra, através da emissão de luz, produzida 

pela oxidação do mesmo, após a adição de ácidos e bases à reação10. 

Este imunoensaio pode ocorrer nos seguintes formatos: formato competitivo 

com o marcador EA no anticorpo, ou com o marcador EA no antígeno. 

 

Escala de Estresse Percebido 

Foi aplicada uma escala de estresse percebido, para os estudantes 

responderem, na tentativa de identificar possíveis agentes estressores externos, 

para correlacionarmos com os resultados das análises de cortisol. 

       A escala de estresse percebido é um questionário de múltipla escolha com 14 

perguntas apresentado em uma escala de Likert, com as seguintes opções de 

resposta: nunca, pouco, as vezes, regularmente ou sempre. Os resultados é 

atribuído o valor correspondente e calculado a somatória de pontos, representativo 

do grau de estresse do voluntário. De acordo com a pontuação é caracterizado o 

estresse percebido11,12. 

 

Análise Estatística 

Os resultados foram armazenados em tabelas no programa Microsoft® Office 

Excel2016 versão 12.0 (©Microsoft Corporation, Albuquerque, NM, EUA) para a 

identificação dos estudantes com maiores níveis de cortisol no sangue. Em seguida, 

analisamos os estudantes que concluíram o estudo, em 2 momentos distintos, a fim 

de realizar as comparações gerais, e também para efeito de comparação entre os 

gêneros. A comparação dos estudantes em 2 momentos diferentes, foi realizada por 

meio das duas ferramentas de avaliação, utilizando-se o teste T-student pareado, 

por tratar-se de variáveis contínuas. Adotamos o valor de P<0,05 para diferenças 

significativas entre os grupos. A análise estatística foi realizada pelo programa 

GraphPad Prism 7. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No presente estudo, observamos diferenças significativas entre os dois 

períodos analisados por meio do cortisol sanguíneo e da escala de estresse 

percebido. Os estudantes durante o período de provas apresentaram maior nível de 



estresse, evidenciado pelo aumento do cortisol sanguíneo e pelo estresse 

percebido. Porém, observamos que essas diferenças não foram relatadas, por meio 

da escala de estresse percebido pelo gênero masculino. 

O estudo foi constituído por 23 estudantes, com média de idade 24 anos ± 5. 

O gênero feminino foi predominante, contando com 13 indivíduos, enquanto que o 

gênero masculino foi de 10 indivíduos (Tabela 1). 

Tabela 1. Descrição dos dados gerais e análise bioquímica. 

Caracterização da amostra Ambos os sexos  Homens Mulheres 

Total de avaliados 23 10 13 

Porcentagem  100% 43% 57% 

Idade  24 ± 5 23 ± 4 27 ± 5 

Semestres letivos cursados 5 ± 1 4 ± 1 6 ± 1 

Cortisol no período de provas 10,13 ± 2 10,85 ± 2 9,57 ± 2 

Cortisol fora do período de 
provas 

6,33 ± 2 7,76 ± 2 5,23 ± 2 

EEP no período de provas 41 36 42 

EEP fora do período de provas 39 34 39 

Média ± Desvio Padrão (DP). EEP: escore de estresse percebido. 

 

Em uma análise comparativa, observamos um aumento significativo das 

concentrações de cortisol sanguíneo no período de provas quando comparado com 

o período sem provas (p<0,001). Quando analisado separadamente por gêneros, o 

gênero feminino apresentou maiores elevações de cortisol plasmático quando 

comparado ao gênero masculino, sugerindo que as mulheres são mais vulneráveis 

ao estresse. Esses resultados corroboram com outras evidências13,14, que 

estudaram indivíduos em diferentes populações, sugerindo resultados análogos, 

com relação ao estresse mental entre mulheres e homens15. Mas, nossos resultados 

também evidenciaram alterações da concentração de cortisol sanguíneo em homens 

durante os períodos em análise (Gráfico 1). Isso sugere que os homens também 

sofrem cargas de estresse durante o período submetido por provas.  

            Em nosso estudo, os estudantes de um modo geral, obtiveram maiores 

concentrações plasmáticas de cortisol durante o período de provas, do que fora 

delas. O resultado não chega a ser exatamente surpreendente, mas fortalece a tese 

de que provas geram tensões significativas no cotidiano dos universitários. Podemos 

observar, por meio dos resultados, que há uma elevação súbita durante esse 

período, e quando os estudantes terminam esse período, ocorre uma diminuição do 

cortisol. (Gráfico 1) 



Gráfico 1: Comparação do cortisol sanguíneo entre o período de provas e o período sem provas  
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** p = 0,0088; *** p = 0,0002.  Em  ambos os sexos N = 23 valores: 6,33ug/dL período sem prova, 10,13ug/dL 
período de provas ; Feminino N = 13 valores: 5,23ug/dL período sem prova, 9,57ug/dL período de provas; 
Masculino N = 10 valores: 7,76ug/dL período sem prova, 10,85ug/dL período de provas. 

            Assim, como na análise de cortisol, a escala de estresse percebido 

identificou que o gênero feminino, apresentou maiores pontuações do que o gênero 

masculino. (Gráfico 2) 

 

Gráfico 2 : Comparação da escala de estresse percebido (EEP) entre o período de provas, e período 

sem provas. 
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*p = 0,03. Em  ambos os sexos N = 23 valores: 39pontos período sem prova,41pontosperíodo de provas; 
Feminino N = 13 valores: 39pontos período sem prova, 42pontos período de provas; Masculino N = 10 valores: 
34pontos período sem prova, 35pontos período de provas. 

               Quando avaliado em conjunto, sem distinção dos gêneros, a escala de 

estresse percebido elevada caracteriza que a elevação das concentrações 

sanguínea do cortisol não ocorre por outras circunstâncias vivenciadas por esses 

universitários. Aqueles que estavam submetidos a outros fatores reais ou 

psicológicos, foram previamente excluídos do estudo. 

               O estresse tem sido cada vez mais discutido e estudado, para uma melhor 

interpretação e detecção dos seus riscos à saúde. As modificações sociais vêm 

exigindo cada vez mais estudos e dedicações relacionadas à empregabilidade. O 

tempo de estudo é cada vez maior, se associando a outras atividades fundamentais, 

como o trabalho, as exigências do lar, e familiares, por exemplo. O cortisol avaliado 

diretamente no sangue é medida mais fiel e objetiva de avaliação do estresse16,17. 

Porém o estresse não ocorre única e simplesmente por meio de um único hormônio. 



O estresse tem raízes psíquicas, e para tal, utilizamos a escala de estresse 

percebido, para identificar a situação emocional que o estudante atravessava18. 

         Porém, curiosamente, os homens não manifestaram, por meio do escore, 

respostas ao questionamentos, que denotam maior sobrecarga emocional (Gráfico 

2). Por meio dessa interpretação, podemos ter duas deduções lógicas quanto ao 

gênero masculino e a percepção ao estresse: 1) Ou os homens possuem maior 

resiliência, e, portanto são mais resistentes frentes às situações de estresse; ou 2) o 

limiar de percepção dos homens é diferente das mulheres. 

         Mas para tais respostas, mais estudos devem ser realizados sobre a temática 

em questão. Nosso estudo é um corte transversal, e somente avalia o estresse 

agudamente em indivíduos jovens e saudáveis. Mas ao extrapolarmos, à situações 

de cronificação do estresse, muitos problemas de saúde podem e devem ser 

associados 19,20. Portanto, as melhores medidas a serem tomadas para combater o 

estresse podem estar em uma alimentação adequada, alimentos ricos em 

fenilalanina e triptofano, praticas saudáveis de refeições, juntamente com reduções 

na ingestão de cafeína e a prática de atividades físicas essencialmente21,22. É 

necessário encontrar alternativas de convívio entre o estresse e as atividades 

curriculares, assim como outras experimentações pessoais e sociais, a fim de 

minimizar os efeitos acumulativos do estresse nos estudantes e melhorar a 

qualidade de vida23. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

             As análises das concentrações de cortisol no sangue mostram um aumento 

significativo do cortisol sanguíneo durante o período em que os estudantes estão 

sendo provados. Esse aumento do cortisol é o observado em ambos os sexos, e, 

quando avaliados separadamente por gêneros. Há associação do aumento de 

cortisol à percepção do estresse, frente à utilização da escala de estresse pré-

percebido. Porém isoladamente, o gênero feminino tem maior percepção ao 

estresse. 
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