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1. RESUMO 

INTRODUÇÃO Os universitários da área da saúde são frequentemente acometidos 

por Transtornos Mentais Comuns (TMC) por demandarem esforços psicológicos, 

intelectuais e emocionais durante sua formação em face da sobrecarga de 

conhecimento e informação, medo de cometer algum erro, dificuldade de lidar com 

certas doenças e o contato com a morte, entre outros. As universidades devem 

atentar-se às estas fragilidades e dificuldades dos estudantes, possibilitando 

desenvolver formas preventivas de enfrentar os agravos à sua saúde mental. 

OBJETIVOS Investigar a prevalência e possíveis causas de TMC entre estudantes 

das áreas da saúde e propor planos de melhoria. METODOLOGIA Projeto aprovado 

pelo CEP parecer 2.054.010.  Pesquisa exploratória e descritiva com abordagem 

qualiquantitativa. Participaram 86 estudantes dos cursos de medicina, enfermagem, 

farmácia, nutrição, psicologia e fisioterapia da Universidade Municipal de São 

Caetano do Sul. Foram aplicados dois questionários: o Self-Reporting Questionnaire 

(SRQ-20) segundo critérios de Guirado e Pereira (2016) com questões divididas em 

quatro fatores (I - Humor Ansioso e Depressivo, 1ª a 4ª pergunta; II - Sintomas 

Somáticos, 5ª a 10ª; III - Decréscimo de Energia Vital, 11ª a 16ª; IV - Pensamento 

Depressivo; 17ª a 20ª); e o Questionário sobre Condições de Vida e de Saúde dos 

participantes, segundo critérios de Bardin (2011). Utilizou-se ferramenta Google 

Forms para enviar os questionários àqueles que aceitaram o TCLE e analisar 

estatisticamente os dados. RESULTADOS Prevalência em ambos os gêneros em 

cada um dos 4 fatores do SQR-20: 82,6% sente-se nervoso-ansioso; 61,6% dorme 

mal, 64% cansa-se com facilidade; 47,7% tem perdido o interesse pelas coisas. 

79,1% sente algum medo em relação ao curso e à profissão. 75,6% não têm 

dificuldades em fazer amigos ou lidar com pessoas. 83,7% sente que falta tempo 

para realizar coisas que fazia antes de entrar na faculdade. O fator III destacou-se 

como sintoma prevalente de TMC em todos os cursos. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sugere-se um trabalho de orientação psicopedagógica para nortear os alunos 

quanto à organização da vida acadêmica e o planejamento da vida profissional; e o 

acompanhamento daqueles estudantes que apresentaram maior prevalência nos 4 

fatores prevenindo os agravos à sua saúde mental.  

2. INTRODUÇÃO  
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Estudantes universitários da área da saúde são muitas vezes acometidos por 

Transtornos Mentais Comuns, o que pode ser resultado de diversos aspectos do 

processo de graduação desses indivíduos. Medicina, Odontologia e Enfermagem 

estão entre os cursos universitários mais estressantes, por demandarem dos 

estudantes esforços psicológicos, intelectuais e emocionais. Observou-se na 

literatura que os transtornos mentais comuns (TMC) encontrados, principalmente, 

nos estudantes de medicina, englobam cefaleia, estresse, fadiga, ansiedade, 

depressão, distúrbios alimentares e ideações suicidas. A exaustão emocional se 

torna mais evidente no último ano da graduação, e acaba sendo uma predisposição 

dos estudantes a transtornos mentais (COSTA et al, 2014). Muitos fatores de 

estresse estão presentes na graduação médica: competição no processo de 

seleção, dificuldade na administração do tempo, alta responsabilidade, sobrecarga 

de conhecimento e informação, expectativas criadas sobre o papel do médico, medo 

de cometer algum erro, medo de contrair alguma doença, além de fatores como a 

dificuldade de lidar com certas doenças e o contato com a morte (FIOROTTI et al, 

2010). Transtornos mentais são explicados como sendo doenças psiquiátricas que 

se manifestam por rupturas no processo de adaptação representadas primariamente 

por anormalidades de pensamento, sentimento e comportamento, resultando em 

sofrimento e prejuízo do funcionamento orgânico, conforme descrito nos Descritores 

em Ciências da Saúde da Biblioteca Virtual em Saúde (DeCS, BVS). Os Transtornos 

Mentais Comuns (TMC) se caracterizam por esquecimento, dificuldade para se 

concentrar e tomar decisões, insônia, irritabilidade e fadiga, cefaleia, falta de apetite, 

tremores, má digestão, entre outros (FIOROTTI et al, 2010). No Brasil, um estudo 

realizado na Universidade Federal do Espírito Santo, entre os estudantes de 

medicina do primeiro ao sexto ano, utilizando o Self-Reporting Questionnaire (SRQ-

20) como instrumento de rastreamento para TMC, mostrou que entre estudantes do 

curso de medicina que participaram da pesquisa 43,6% dos alunos do curso básico 

(do 1º ao 4º período), 40,3% do curso clínico (do 5º ao 8º período) e 27% do 

internato (do 9º ao 12º período) mostraram possibilidade de presença de TMC 

(FIOROTTI et al, 2010). Em outro estudo na Universidade Federal de Santa Maria, 

por meio do Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20), evidenciou que a prevalência 

de TMC entre estudantes do curso de medicina foi de 31,7% (FACUNDES, 2002).  

Alexandrino-Silva et al (2009) investigou a presença de ideações suicidas entre 

estudantes de medicina e médicos jovens. Foi descrita a prevalência de 14% de 
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ideações suicidas, 8% de planos suicidas e 1,4% de tentativa de suicídio entre os 

estudantes do último ano da faculdade de medicina e primeiro ano no hospital. Os 

dados foram exclusivamente obtidos do curso de medicina, no entanto vários 

estudos sobre o bem-estar psíquico de estudantes matriculados em outros cursos da 

área da saúde mostraram que seus programas eram semelhantes em termos de 

sofrimento psicológico causado aos alunos devido a desafios relacionados às suas 

diversas atividades acadêmicas. Os dados representam a realidade vivida pelos 

estudantes da área da saúde, não apenas no Brasil, mas também em outros lugares 

do mundo (SILVA, 2012). Levando em consideração que quanto mais cedo o 

problema for diagnosticado e tratado, melhores as condições para que os futuros 

profissionais exerçam sua função. Várias universidades no Brasil, dentre elas, a 

Universidade Municipal de São Caetano, a qual será o campo da pesquisa, já 

possuem serviços de assistência ao estudante, de apoio psicopedagógico e 

psicológico, conforme deliberação do Conselho Estadual de Educação/CEE Nº 

59/2006 que estabelece condições especiais de atendimento aos alunos com 

necessidades mentais especiais. 

3. OBJETIVOS 

Investigar a prevalência e as possíveis causas de Transtornos Mentais Comuns 

entre estudantes das áreas de medicina, enfermagem, fisioterapia, psicologia, 

nutrição e farmácia da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS). 

4. METODOLOGIA 

Projeto aprovado pelo CEP parecer 2.054.010. Trata-se de pesquisa exploratória e 

descritiva com abordagem qualiquantitativa visando possibilitar espaços de escuta e 

orientação para os acadêmicos a fim de diminuir a evasão e a reprovação escolar, e 

as angústias e ansiedade em relação ao seu aproveitamento acadêmico e o seu 

projeto de vida. A pesquisa levou em consideração o sujeito, seu contexto, seu 

sentido, mas não apenas para registro e posterior interpretação do pesquisador, mas 

a expressão do sujeito fez parte da organização da metodologia da investigação, e 

seguiu critérios da análise de conteúdo (BARDIN, 2011). Envolveu a participação 

dos estudantes que estivessem cursando regularmente os cursos Medicina, 

Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Psicologia e Fisioterapia da área de saúde da 

Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O Self-Reporting Questionnaire foi 
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desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e consiste em um 

instrumento validado na área de pesquisa no Brasil para detectar possíveis 

transtornos mentais. É um questionário com respostas sim ou não, o qual permite 

através das respostas, classificar os indivíduos em “suspeito” e “não suspeito” para 

TMC (GONÇALVES, 2008). O Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20), é instrumento 

de screening já traduzido, testado e validado em populações urbanas brasileiras 

com sensibilidade variando entre 62,9 a 90% e especificidade variando em torno de 

44 a 95% (GONÇALVES, STEIN, KAPCZINSKI, 2008). Originalmente, o Self-

Reporting Questionnaire foi composto por 30 questões, sendo que o SRQ-20 utiliza 

apenas 20 delas relacionadas aos sintomas psicossomáticos e são usadas para 

rastrear transtornos não psicóticos, divididos em quatro fatores (Fator I - Humor 

Ansioso-Depressivo, que compreendem as perguntas de 1 a 4; Fator II - Sintomas 

Somáticos, da 5ª a 10ª pergunta; Fator III - Decréscimo de Energia Vital, 11ª a 16ª 

pergunta; Fator IV - Pensamento Depressivo; da 17ª a 20ª pergunta), conforme 

critérios de Guirado e Pereira (2016). Cada resposta afirmativa (sim) pontua com o 

valor 1 (um) a fim de se obter o score final, que varia de 0 (zero) a 20 (vinte), 

referindo-se respectivamente a nenhuma possibilidade e possibilidade extrema de 

presença de transtorno mental não psicótico (GONÇALVES, 2008). Outro 

questionário semiestruturado com perguntas abertas e fechadas foi utilizado para 

avaliar as condições de vida e de saúde dos participantes, com o intuito de 

compreender seu estilo de vida e os determinantes sociais que influenciem o 

processo saúde-doença. 

5. DESENVOLVIMENTO  

Foi encaminhado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) por meio 

da ferramenta eletrônica Google Forms, o qual deveria, obrigatoriamente, ser 

respondido para que a participação fosse definitivamente aceita. Após o aceite, 

foram enviados dois questionários para cada participante, o Self-Reporting 

Questionnaire (SRQ-20) e outro sobre as condições de vida e de saúde dos 

participantes. Para a aplicação de ambos os questionários, também foi utilizada a 

ferramenta Google Forms, sendo que os questionários foram respondidos de forma 

completamente online e individualmente, sendo mantido em sigilo e o anonimato de 

cada um. Durante a aplicação dos questionários, todas as dúvidas foram 

esclarecidas via e-mail pelos pesquisadores. Foram excluídos os participantes que 
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não responderam ao aceite do TCLE ou os questionários. A análise dos resultados 

do questionário Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20) foi calculada a partir das 

respostas afirmativas (sim) para cada pergunta, em relação ao total de participantes 

e em relação ao total em cada curso, segundo os critérios de Guirado e Pereira 

(2016) divididos em 4 fatores (Fator I - Humor Ansioso- Depressivo, que 

compreendem as perguntas de 1 a 4; Fator II - Sintomas Somáticos, da 5ª a 10ª 

pergunta; Fator III - Decréscimo de Energia Vital, 11ª a 16ª pergunta; Fator IV -

Pensamento Depressivo; da 17ª a 20ª pergunta). O segundo questionário 

semiestruturado, com perguntas abertas e fechadas, foi aplicado para avaliar se 

fatores pessoais como relações familiares, escolha do curso, percepção da própria 

rotina, entre outros, têm influência para o desenvolvimento de TMC. Os resultados 

do segundo questionário foram avaliados baseados nos resultados do primeiro. Ou 

seja, em casos em que o Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20) resulte em possível 

presença de transtorno mental não psicótico, avaliamos quais características 

pessoais foram prevalentes e recorrentes na maioria das respostas Nos 

questionários cujo resultado fosse negativo para a possibilidade de TMC, as 

características pessoais também seriam avaliadas quanto sua prevalência. Estes 

resultados foram categorizados segundo critérios de Bardin (2011). Ambos os 

questionários foram aplicados em um mesmo formulário online para que não 

houvesse testes incompletos, o que poderia resultar em perda de participantes por 

resultados incompletos. Para análise dos dados, calculou-se a frequência absoluta 

(FA) e a frequência relativa (FR) de cada item elencado em relação ao numero total 

de participantes e em relação aos participantes de cada curso. Os gráficos e os 

cálculos descritivos foram produzidos pela própria ferramenta online Google Forms. 

6. RESULTADOS 

Participaram deste estudo 86 acadêmicos de 18 a 55 anos de idade, sendo 29 do 

curso de medicina, 17 do curso de psicologia, 14 do curso de enfermagem, 11 do 

curso de nutrição, 8 do curso de fisioterapia e 7 do curso de farmácia da 

Universidade de São Caetano do Sul, que responderam ao aceite do TCLE e 

responderam aos 2 questionários, sendo 88,4% do gênero feminino e 11,6% do 

masculino. Deste total de participantes, 51% estavam no início de curso, 25% meio 

de curso e 24% final de curso. Observou-se que houve prevalência em cada um dos 

fatores, no Fator 1 – a questão 1 - 82,6%  disseram se sentir nervoso-ansioso; Fator 
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2 – questão 6 - 61,6% responderam que dormem mal; no Fator III – questão 11 - 

64% relataram que se cansam com facilidade; Fator IV – questão 18 - 47,7% tem 

perdido interesse pelas coisas, conforme evidenciado no gráfico 1. 

Gráfico 1 - Frequência Relativa de cada questão do questionário Self-Reporting 

Questionnaire (SRQ-20), em relação à amostra total dos participantes, agrupados em 

cada um dos 4 fatores (N=86) 

 

 

Estes dados também corroboram com o estudo de Guirado e Pereira (2016) que 

verificou que a maioria sentia-se nervosa, tensa ou preocupada. Para os sintomas 

somáticos, a maior parte relatou dores de cabeça frequentes. Quanto ao decréscimo 

de energia vital, cansar-se com facilidade foi o componente mais influente. Avaliando 

os pensamentos depressivos, a maioria perdeu o interesse pelas coisas. Segundo 

Rocha & Sassi (2013), a prevalência de Transtornos Mentais Menores (TMM) é mais 

prevalente em estudantes de Medicina, no entanto, o presente estudo demonstrou 

que os cursos de farmácia e enfermagem corresponderam à maior parte das 

respostas afirmativas para as questões de destaque entre os fatores I, II, III, e IV, 

considerando-se que estes cursos por serem em períodos matutinos e noturnos, os 

estudantes também trabalham nos períodos para além da sala de aula. Foi 

demonstrado que há prevalência da frequência relativa das mulheres em 

comparação entre os Gêneros, nos Fatores 1, 2 e 3. Sendo que no Fator 4 
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(Pensamento Depressivo), houve prevalência dos homens, em 3 das 4 últimas 

questões. Entre homens e mulheres, a prevalência das respostas se manteve a 

mesma nos fatores I e II, com variação no fator III, no qual as respostas que se 

destacaram no sexo masculino foram “Você se cansa com facilidade?” e “Sente-se 

cansado o tempo todo?”, enquanto entre as mulheres apenas a questão “Você se 

cansa com facilidade?” mostrou maior prevalência. No último fator, o fator IV, entre 

os homens, três respostas mostrou igual resultado, “Sente-se incapaz de 

desempenhar papel útil em sua vida?”, “Tem perdido o interesse pelas coisas?” e 

“Sente-se inútil em sua vida?”. Estes sintomas demonstraram que os homens 

apresentaram mais pensamentos depressivos, o que sugere um acompanhamento 

para melhoria de sua autoestima, necessitando de um apoio psicopedagógico. Na 

comparação entre os cursos Medicina, Psicologia, Enfermagem, Nutrição, 

Fisioterapia, Farmácia no Fator I: Humor depressivo-ansioso, a questão 1 (sente-se 

nervoso-ansioso) se sobressaiu, revelando que o curso de Farmácia (100%) foi a 

maior evidência, em seguida os cursos de Enfermagem (93%), Fisioterapia (88%), 

Nutrição (82%), Medicina (79%) e Psicologia (71%). No Fator II: Sintomas 

somáticos, a questão 6 (você dorme mal)  predominou nos Cursos de Psicologia 

(53%), Enfermagem (79%), Nutrição (64%) e Fisioterapia (50%); não se destacando 

no Curso de Medicina (prevalência de 66%  na questão 5 - tem dores de cabeça 

frequentemente) e Farmácia (evidenciou na questão 7 -  86% tem desconforto 

estomacal). No Fator III – Decréscimo de energia vital, na comparação entre os 

cursos, não houve uma questão em destaque. Revelou-se que em todos os cursos 

este foi o fator que teve mais de um sintoma prevalente. Na comparação entre os 

cursos, observou-se que a questão 18 (tem perdido o interesse pelas coisas?) teve 

predominância nos cursos de Medicina (28%), Psicologia (47%), Enfermagem 

(71%), Nutrição (64%) e Fisioterapia (50%). No curso de Farmácia ficou evidenciado 

na questão 17, que os estudantes sentem-se incapaz de desempenhar papel útil em 

sua vida (71%). Ao analisar o questionário de Condições de Vida e de Saúde, 

observou-se que aqueles questionários que revelaram maior prevalência de 

presença de algum tipo de transtorno mental comum (TMC) afirmaram que “sentem 

medo em relação ao curso”, “possuem rotinas muito cansativas”, e que “falta tempo 

para realizar suas atividades”. Como fatores estressantes foram pontuados pelos 

alunos a “pressão e sobrecarga cotidiana”, as “provas”, “medo de ficar em 

dependência (Dp)”, “medo de não atingir os objetivos esperados” e a “falta de 
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assistência aos alunos”. Entre os principais motivos que levaram os alunos a 

pensarem em desistir do curso estão “dificuldade de conciliar trabalho e faculdade” e 

“dificuldade para conseguir acompanhar a matéria”, no entanto fatores como “não 

gostar do curso”, “questões financeiras”, “pressão” e “distância de casa” foram outros 

pontos citados pelos alunos. Sendo que 18,6% dos alunos declararam que tiveram 

“dificuldade para fazer amigos na faculdade”, o que está relacionado a alguns casos 

de TMC mesmo não sendo um valor tão significativo, assim como as “relações ruins 

com a família” (3,5%) e a “não convivência familiar” (2,3%). No final de curso foi 

onde se concentrou a maior parte das respostas afirmativas, seguidas pelo início e 

meio de curso, resultado que divergiu dos encontrados por Silva & Costa (2012), 

pois tal prevalência parece estar ligada ao “medo de não conseguir um emprego na 

área” e de “não ser bem sucedido”, como apresentado pela maioria dos alunos de 

final de curso, corroboram com Costa et al (2014) que relatou em seu trabalho que 

no último ano da graduação, a exaustão emocional se torna mais evidente e acaba 

sendo como uma predisposição dos estudantes aos transtornos mentais. Nos 

estudos realizados por Karoline Pedroti Fiorotti et al (2010) e por Facundes & 

Ludemir (2005), constatou-se que os fatores que provocam maior estresse 

relacionado ao desempenho de atividades acadêmicas são o medo de errar, 

administrar o tempo, executar aquilo que aprendeu na faculdade e medo de encarar 

a morte. Muitos estudantes neste estudo declararam que os seus maiores medos 

em relação à futura vida profissional são “não estar bem preparados”, “errar e ver 

alguém morrer”, tais respostas foram mais prevalentes entre estudantes de medicina 

e enfermagem. Além disso, quando questionados sobre aspectos que poderiam 

interferir na saúde mental dentro da universidade, as respostas mais frequentes 

foram a “falta de assistência aos alunos” em relação aos conteúdos das aulas e 

questões particulares, “falta de comunicação clara entre professores, alunos e 

coordenadores”, “muita pressão e sobrecarga”. Muitos dos participantes, 

principalmente aqueles de final do curso, declararam ter medo de não conseguir um 

emprego na área e não ser bem sucedido. Diferentemente dos resultados 

encontrados por Karoline Pedroti Fiorotti et al (2010), ao serem avaliadas questões 

de relacionamento interpessoal, 75,6% e 88,4% dos partícipes disseram que não 

apresentaram dificuldade para fazer amigos e para lidar com as pessoas na 

faculdade, respectivamente, não sendo uma questão que se mostrou como fator 

para o desenvolvimento de TMC no presente estudo. Entretanto questões como ter 
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uma “rotina cansativa” e “falta de tempo para realizar as atividades pessoais”  

demonstraram grande impacto na vida dos participadores. 98,8% dos participantes 

afirmaram estar satisfeitos com a escolha profissional, entretanto 9,3% pensaram em 

abandonar o curso no momento da aplicação dos questionários. Resultado que se 

assemelha ao encontrado por Maria Cristina Pereira Lima (2006), em que embora 

93,1% dos estudantes declararam satisfação, 41,3% já pensaram em abandonar a 

faculdade ao menos uma vez. Entre as razões que levam à ideia de desistência 

estão à “dificuldade do curso”, a “distância de casa”, a “dificuldade para conciliar 

trabalho e faculdade”, “questões financeiras”, “problemas pessoais com professores” 

e “insatisfação com a escolha”. Embora a maior parte dos alunos não tenha pensado 

em desistir do curso. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O contexto em que está inserida a educação em saúde se pauta em grande parte à 

competitividade, às exigências do mercado de trabalho e às expectativas 

depositadas sobre estes profissionais, levando-os a apresentaram alguns sintomas 

dos transtornos mentais como nervosismo, ansiedade, dorme mal, cansa com 

facilidade, sente-se cansado o tempo todo.  Questão como pressão enfrentada no 

dia-a-dia, falta de tempo, medo da futura vida profissional, mudança abrupta de 

rotina ao entrar na universidade e contato direto com a responsabilidade futura 

causa grande preocupação aos acadêmicos. Observou-se que em todos os cursos, 

principalmente nos alunos dos últimos anos, a prevalência do fator III, decréscimo 

vital, como o sintoma mais prevalente de transtornos mentais mais comuns. Com 

estes resultados, as universidades devem atentar-se às fragilidades e dificuldades 

dos estudantes, possibilitando desenvolver formas preventivas de enfrentar os 

agravos, deste modo, sugere-se um trabalho de orientação psicopedagógica para 

nortear os alunos quanto à organização da vida acadêmica e o planejamento da vida 

profissional. Contudo, faz-se necessário um acompanhamento longitudinal dos 

estudantes que apresentaram maior prevalência nos 4 fatores (Fator I -nervoso-

ansioso, Fator II - sintomas somáticos, Fator III - decréscimo de energia vital, Fator 

IV – pensamentos depressivos) para minimizar os impactos que a vida cotidiana 

pode causar durante a formação acadêmica. Além disso, é imprescindível 

possibilitar espaços de escuta e orientação para os acadêmicos a fim de diminuir a 
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evasão e a reprovação escolar nas universidades, e as angústias e ansiedade em 

relação ao seu aproveitamento acadêmico e ao seu projeto de vida.  
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