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RESUMO 

 

O presente artigo teve como objetivo fazer um levantamento inicial de sintomas de depressão 

e ansiedade em estudantes do 5º ano do curso de Direito da Universidade da Região de Joinville - 

UNIVILLE a partir da aplicação da Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS) 1  nos 

mesmos. A abordagem de pesquisa utilizada foi a quantitativa, com cunho exploratório, através da 

modalidade de pesquisa de campo e de levantamento. O instrumento empregado é constituído por 

quatorze itens, de modo que sete são voltados para a avaliação do nível de ansiedade e sete para a 

avaliação do nível de depressão. Os pontos de corte recomendados para ambas escalas são de 0 à 8 

sem ansiedade e ≥ 9 com ansiedade; e sem depressão de 0 a 8, com depressão ≥ 9. A coleta de dados 

                                                 
1
 Escala inserida no artigo “Escala hospitalar de ansiedade e depressão: estudo da validade de critério e da 

confiabilidade com pacientes no pré-operatório”, de MARCOLINO, José Álvaro Marques et al., 2007. 

mailto:maikon_michels@yahoo.com.br
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ocorreu com 30 estudantes, sendo 15 (50%) do sexo masculino e 15 (50%) do sexo feminino, com 

idades entre 22 e 40 anos. Como resultado, 21 dos estudantes (70%) obtiveram pontos iguais ou 

maiores a 9 em pelo menos uma das escalas. Dentre estes, 11 tiveram pontuação elevada em ambas 

escalas, de depressão e ansiedade, enquanto 9 obtiveram pontuação elevada apenas na escala de 

ansiedade e 1 obteve pontuação elevada apenas na escala de depressão. Durante a análise e discussão 

de dados, foi feita a comparação entre idade e gênero dos participantes. Por fim, conclui-se que 

investimentos em estudos e suportes psicológicos para os estudantes pode contribuir para uma 

melhoria da saúde mental da população. 

 

Palavras-chave: Escala hospitalar, ansiedade, depressão, universitários. 
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INTRODUÇÃO 

 

A chegada dos jesuítas às terras brasileiras concentrou o ensino nas mãos da Igreja, que o 

destinava à Elite do Brasil. Neste sistema, as mulheres foram excluídas e somente os homens 

brancos eram ensinados. As mulheres permaneciam com as tarefas domésticas e criação dos filhos 

(Stamatto, 2002). 

 Em 15 de Outubro de 1827, foi instaurada a Lei Geral, que decretou a criação de escolas 

primárias em todos as cidades e vilarejos. Entretanto, como salienta Stamatto (2002), mesmo com 

a implementação desta lei no ensino escolar, as desigualdades entre os sexos permaneceram, 

devido a segregação de matérias entre meninos e meninas, sendo que os primeiros recebiam aulas 

relacionadas à leitura, escrita, geometria e operações matemáticas, enquanto as meninas eram 

ensinadas a cuidar do lar. 

Desde então, houveram grandes mudanças no quadro educacional brasileiro em relação às 

diferentes Instituições de ensino, das primárias até o ensino superior. Neste contexto, atualmente, 

os cursos de ensino superior podem ser encontrados em universidades públicas, privadas, 

comunitárias e em faculdades. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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A Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE é uma Instituição Comunitária de 

Educação Superior (ICES), que, de acordo com a Portaria MEC nº 863 (2014)2 e a Lei nº 12.881 

(2013)3, possui as seguintes características: (iii) não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio 

ou de suas rendas, a qualquer título; (iv) aplicam integralmente no País os seus recursos na 

manutenção dos seus objetivos institucionais. O acesso ao ensino superior na cidade de Joinville, 

maior cidade do Estado de Santa Catarina, é restrito. As universidades públicas atendem somente 

as áreas exatas, delegando às faculdades da cidade e a UNIVILLE o ensino superior relacionado 

às áreas humanas. Acredita-se que muitos acadêmicos tenham dupla jornada, trabalhando para 

custear os estudos. Com a concorrência cada vez maior para entrar em determinados cursos, os 

índices de ansiedade e depressão tendem a ser maiores. 

 Neste contexto, realizou-se esta pesquisa com o objetivo de fazer o rastreio de depressão e 

ansiedade em alunos do quinto ano do curso de Direito da UNIVILLE, no período noturno. Durante 

a coleta de dados foi aplicada, em uma única noite, a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão 

(HADS)4, que consiste em um instrumento com sete itens voltados para avaliação do nível de 

ansiedade e sete para avaliação do nível de depressão. A presente pesquisa não necessitou da 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa por se tratar de um estudo relacionado ao ensino dos 

pesquisadores, estando devidamente registrado no plano anual de ensino da disciplina de 

Psicopatologia, não estando também vinculado a uma linha de pesquisa do professor, tornando 

apenas o TCLE necessário. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Transtorno ansioso e depressivo ao longo da história humana 

Segundo Pereira (1997 como citado em Viana, 2010), a origem da palavra ansiedade deriva-

se do grego agkho, que possui o significado de estrangular, sufocar ou oprimir. A ansiedade pode 

ser analisada ao longo da história humana, por diferentes povos e culturas, que registraram seus 

modos de viver. Segundo Peregrino (1997 como citado em Viana, 2010), o conceito do que 

atualmente é chamado de “estados mentais” possui diversas descrições clínicas realizadas ao longo 

dos séculos. Na obra Ilíada, de Homero, escrita por volta de VIII a.C., os estados de medo e 

                                                 
2
 Regulamenta o procedimento para qualificação das ICES, de 6 de outubro de 2014. 

3
 Dispõe sobre a definição, qualificação, prerrogativas e finalidades das Instituições Comunitárias de Educação 

Superior – ICES, de 12 de novembro de 2013. 
4
 Escala inserida no artigo “Escala hospitalar de ansiedade e depressão: estudo da validade de critério e da 

confiabilidade com pacientes no pré-operatório”, de MARCOLINO, José Álvaro Marques et al., 2007. 
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ansiedade são retratados como decorrentes de fenômenos divinos, como a visitação ou intrusão dos 

deuses no indivíduo. 

 

Na Grécia Antiga, apesar de não existir uma palavra para descrever a ansiedade, já 

se usavam termos como mania, melancolia, histeria e paranoia para definir 

sentimentos pouco conhecidos, porém vividos em sua plenitude. Relatos bíblicos 

apontam que os sintomas de medo excessivo já apareciam naquela época e eram 

atribuídos ao relacionamento com Deus e ao distanciamento deste (Coutinho, Dias 

& Bevilaqua, 2013, p. 17). 

 

 Ainda segundo Coutinho et al. (2013), o termo ansiedade passou a ser utilizado na escrita 

médica sobre doenças mentais apenas no século XVII, sendo assim, abordada como um quadro 

patológico. O mesmo autor afirma que no século XVIII, a atenção dos médicos no campo das 

doenças mentais voltou-se aos pacientes com transtornos que requeriam cuidado institucional, 

como aqueles com delírios, por exemplo.  

 

Transtorno ansioso e depressivo: DSM-5 e CID-10 

O Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais (DSM) é um documento 

elaborado pela Associação Americana de Psiquiatria para auxiliar na elaboração dos diagnósticos 

de transtornos mentais e atualmente está em sua 5ª edição. A Classificação Internacional de 

Doenças (CID) é publicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), com o intuito de 

padronizar a codificação de doenças,  atualmente está em sua 10ª edição. Os dois documentos são 

utilizados como ferramentas para realização de diagnósticos e descrição de sintomas, em todo o 

mundo, padronizando assim, as classificações de transtornos mentais. De acordo com a 

Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento [CID-10] (1993, p. 5), transtorno é 

 

usado por toda a classificação, de forma a evitar problemas ainda maiores inerentes 

ao uso de termos tais como “doença” ou “enfermidade”. “Transtorno” não é um 

termo exato, porém é usado aqui para indicar a existência de um conjunto de 

sintomas ou comportamentos clinicamente reconhecível associado, na maioria dos 

casos, a sofrimento e interferência com funções pessoais. Desvio ou conflito social 

sozinho, sem disfunção pessoal, não deve ser incluído em transtorno mental, como 

aqui definido. 

 

 O Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais 5 [DSM-5] (2014) defende 

que a realização do diagnóstico de transtorno mental tem como objetivo ter utilidade clínica, ao 
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possibilitar a determinação de um prognóstico, a implantação de  planos de tratamento e analisar 

os possíveis resultados do tratamento aos seus pacientes. Em relação aos transtornos de ansiedade, 

o DSM-5 (2014, p. 189) afirma que “incluem transtornos que compartilham características de medo 

e ansiedade excessivos e perturbações comportamentais relacionadas”, sendo que o medo é uma 

resposta emocional em virtude de uma ameaça percebida, real ou imaginada, enquanto a ansiedade 

é a antecipação de uma ameaça futura percebida pelo sujeito.  

Os transtornos de ansiedade podem ser: transtorno de ansiedade de separação, mutismo 

seletivo, fobia específica, transtorno de ansiedade social, transtorno do pânico, agorafobia, 

transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade induzidos por 

substância/medicamento, transtorno de ansiedade devido à outra condição médica, outro transtorno 

de ansiedade especificado e transtorno de ansiedade não especificado. De acordo com o DSM-5 

(2014) a diferenciação entre estes transtornos ocorre através dos tipos de objetos ou situações que 

induzem o medo, ansiedade ou comportamento de esquiva. Além disso, as cognições associadas 

também são diferentes. 

O Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), de acordo com o DSM-5 (2014) é 

caracterizado por uma ansiedade e apreensão excessiva sob vários aspectos, que são de difícil 

controle pelo indivíduo, com duração de pelo menos seis meses, na maioria dos dias, durante quase 

todo o dia. Além disso, em grande parte dos casos, são relatados sintomas psicossomáticos. 

Segundo o item C dos Critérios Diagnósticos do DSM-5 (2014, p. 222),  

 

a ansiedade e a preocupação estão associadas com três (ou mais) dos seguintes seis 

sintomas (com pelo menos alguns deles presentes na maioria dos dias nos últimos 

seis meses).  

1. Inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele. 

2. Fatigabilidade. 

3. Dificuldade em concentrar-se ou sensações de “branco” na mente. 

4. Irritabilidade. 

5. Tensão muscular. 

6. Perturbação do sono (dificuldade em conciliar ou manter o sono, ou sono 

insatisfatório e inquieto). 

 

Além do Critério Diagnóstico C, há outros 5 critérios que devem ser atendidos para definir-

se o diagnóstico. As características essenciais deste transtorno são ansiedade e preocupação 

excessiva acerca de diversos eventos ou atividades, como trabalhar e estudar, causando prejuízo 
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ou sofrimento clinicamente significativo no indivíduo. A intensidade, duração ou frequência dessa 

ansiedade não são proporcionais ao evento estressor em questão. 

Segundo o DSM-5 (2014) o transtorno depressivo maior representa a condição mais clássica 

do grupo de oito transtornos depressivos. A característica essencial deste transtorno é a presença 

de cinco ou mais dos nove sintomas descritos no Critério A, por um período de pelo menos duas 

semanas, sendo que pelo menos um destes sintomas deve ser humor deprimido ou perda de 

interesse ou prazer em quase todas as atividades. A presença destes sintomas deve representar uma 

mudança do funcionamento habitual do sujeito, assim como serem a causa de sofrimento 

clinicamente significativo ou causarem prejuízo em diferentes áreas da vida do mesmo.  

Os nove sintomas citados no Critério A para transtorno depressivo maior de acordo com o 

DSM-5 (2014), são: humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias; acentuada 

diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia, 

quase todos os dias; perda ou ganho significativo de peso; insônia ou hipersonia quase todos os 

dias; agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias; fadiga ou perda de energia quase todos 

os dias; sentimentos de inutilidade, culpa excessiva ou inapropriada, que podem ser delirantes, 

quase todos os dias; capacidade diminuída para pensar, se concentrar ou indecisão, quase todos os 

dias; e pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida recorrente com ou sem um plano 

específico, bem como, uma tentativa de suicídio.  

O diagnóstico de transtorno misto de ansiedade e depressão, segundo a Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde [CID-10] (1994), código 

F41.2, deve ser feito quando os sintomas ansiosos e sintomas depressivos estão presentes no sujeito 

concomitantemente, sem a predominância nítida de um dos transtornos, assim como a insuficiência 

de intensidade de um dos transtornos para justificar um diagnóstico isolado.  

 

Transtorno ansioso e depressivo nos universitários 

 Na passagem do ensino médio para o ensino superior, de acordo com Antunes (2016), ocorre 

uma transição rigorosa, que exige responsabilidade dos universitários para obter autonomia. 

Muitos jovens decidem morar sozinhos ou em repúblicas. Por conta disso, a mesma autora (2016, 

p. 10) salienta as diversas modificações que ocorrem nos estilos de vida destes indivíduos, como 

 

as alterações nos padrões alimentares, o exercício físico, o consumo de álcool e 

tabaco, que combinadas com as alterações típicas dos adolescentes, como as 

alterações biológicas, a instabilidade psicossocial e a pouca preocupação de 

comportamentos preventivos, tornam os estudantes universitários um grupo 

vulnerável em termos de saúde. 
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 Segundo Antunes (2016), qualidade de vida e estilo de vida são conceitos diferentes. Para 

a autora, o conceito de qualidade de vida, diferentemente de estilo de vida, está relacionado ao bem 

estar de diferentes áreas da vida individual, incluindo questões físicas, mentais, psicológicos e 

emocionais, assim como a situação sócio-econômica do sujeito. 

As exigências sofridas ao longo do curso podem ser consideradas precursoras dos transtornos 

nos universitários, como exemplo os trabalhos, avaliações e seminários pedidos ao longo da 

graduação. Os universitários que estão em processo de formação, tendem  a ser mais suscetíveis a 

transtornos como ansiedade e depressão, devido a tensão para concluir o curso e a preocupação em 

se inserir ao mercado de trabalho após formado.  

Considerando-se estas mudanças e exigências sofridas pelos universitários, Vasconcelos et 

al. (2015) afirmam que 15% a 25% destes estudantes demonstram algum transtorno mental ao 

longo da jornada acadêmica, sendo os transtornos depressivos e ansiosos os mais comumente 

apresentados.  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os transtornos de ansiedade afetam 9,3% 

(18.657.943) das pessoas que vivem no Brasil, enquanto a depressão atinge 5,8% da população 

brasileira (11.548.577), sendo a prevalência deste transtorno em mulheres. Os jovens estão na fase 

de transição, saindo da adolescência e iniciando a vida adulta. Essa fase é marcada por mudanças 

psicossociais importantes das quais o estudante tem que lidar com diversos desafios (Costa, Souza, 

Formiga, Silva & Bezerra, 2017). 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A presente pesquisa tem como objetivo fazer o rastreio de depressão e ansiedade em alunos 

do quinto ano do curso de Direito da UNIVILLE, no período noturno, através da aplicação da 

Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão5. Este instrumento possui 14 itens, de modo que sete 

são voltados para a avaliação de ansiedade (HADS-A) e os outros sete para a avaliação da 

depressão (HADS-D).  

Para obtenção dos resultados, foram adotados os pontos de cortes apontados por Zigmond e 

Snaith (1983 como citado em Marcolino et al. 2007), que são recomendados para ambas as escalas, 

de modo que a pontuação de 0 à 8 significa sem ansiedade e ≥ 9 com ansiedade; da mesma forma, 

de 0 a 8 equivale a sem depressão e ≥ 9 com depressão. Todos os itens do instrumento possuem 

                                                 
5
 Escala inserida no artigo “Escala hospitalar de ansiedade e depressão: estudo da validade de critério e da 

confiabilidade com pacientes no pré-operatório”, de MARCOLINO, José Álvaro Marques et al., 2007. 
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quatro alternativas e cada uma tem um peso, de zero a quatro, totalizando assim, uma pontuação 

máxima de 21 pontos em cada escala. Durante a coleta de dados, foi solicitado aos participantes 

que anotassem seu gênero e idade na folha. 

Neste contexto, desenvolveu-se uma pesquisa de abordagem quantitativa, que de acordo com 

Silveira e Córdova (2009), caracteriza-se pela análise lógica e dedutiva dos dados, englobando os 

aspectos mensuráveis da experiência humana, em resultados que podem ser quantificados. 

Segundo os mesmos autores, a presente pesquisa possui o cunho exploratório, ou seja, procura 

proporcionar uma aproximação com o objeto de estudo, tornando o problema em questão mais 

familiar e explícito. 

Em relação a modalidade da pesquisa, esta constitui-se tanto como uma pesquisa de campo 

como uma pesquisa de levantamento. Como afirma Fonseca (2002), uma pesquisa de campo 

utiliza-se de uma pesquisa bibliográfica e/ou documental prévia, seguida da coleta de dados 

realizada com o sujeito ou grupo que constitui o objeto de estudo da mesma. Esta coleta é 

viabilizada do recurso de diferentes tipos de pesquisa. Neste caso, a pesquisa de levantamento foi 

utilizada. O mesmo autor salienta que esta modalidade de pesquisa representa um levantamento de 

uma amostra da população, o que possibilita um conhecimento direto da realidade pesquisada. 

 Por se tratar de um estudo relacionado ao Ensino dos pesquisadores e não estando vinculado 

a uma linha de pesquisa do professor, não foi necessário a aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa, tornando apenas o TCLE necessário. Para a coleta de dados, foi aplicada a Escala 

Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS)6 em 30 estudantes do 5º (último) ano noturno do 

curso de Direito da Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE), em junho de 2018.  

A coleta ocorreu em uma única noite e foi solicitado aos estudantes que assinassem o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), impresso em duas vias e devidamente assinado 

pelo pesquisador responsável. Uma via permanece com o responsável pela pesquisa e a outra com 

o participante da mesma. 

Durante a coleta de dados, além da explicação acerca da pesquisa aos participantes, os 

pesquisadores entregaram aos mesmos um cartão contendo informações referentes ao Serviço de 

Psicologia da UNIVILLE (SPsi), que oferece atendimentos psicológicos gratuitos à comunidade, 

e do psicólogo da UNIVILLE, que faz atendimento psicológico aos alunos. No cartão havia dados 

para contato com os locais, caso o participante da pesquisa demonstra-se interesse em iniciar um 

processo psicoterapêutico.  

                                                 
6
 Escala inserida no artigo “Escala hospitalar de ansiedade e depressão: estudo da validade de critério e da 

confiabilidade com pacientes no pré-operatório”, de MARCOLINO, José Álvaro Marques et al., 2007. 
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Todo o material proveniente desta pesquisa ficará sob a posse e guarda da pesquisadora 

responsável por um período de 5 anos, conforme orienta a resolução CNS 466/12. Decorrido esse 

período, os documentos físicos serão incinerados e os virtuais serão deletados dos computadores. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A pesquisa contou com 30 estudantes do curso de Direito, sendo 15 (50%) do sexo masculino 

e 15 (50%) do sexo feminino, a idade dos mesmos varia entre 22 e 40 anos. Como resultado, 21 

dos participantes (70%) possuem pontos iguais ou maiores a 9 em pelo menos uma das escalas. 

Dentre estes, 11 tiveram uma pontuação igual ou superior a 9 em ambas escalas, de depressão e 

ansiedade, enquanto 9 obtiveram pontuação elevada apenas na escala de ansiedade e 1 obteve 

pontuação elevada apenas na escala de depressão, conforme apresentado na Figura 1.  

 

 

Figura 1.  Resultado geral da aplicação da HADS7 

Fonte: Elaboração da equipe a partir dos dados coletados com os questionários (2018). 

 

Em relação ao gênero dos estudantes, como demonstra a Tabela 1, do sexo feminino 11 

estudantes apresentaram pontuação alta em ansiedade à proporção de apenas 9 do sexo masculino, 

sendo que dentre estas 11 participantes do sexo feminino, 6 apresentam comorbidade com 

depressão, ao passo que dos 9 indivíduos do sexo masculino, 5 eram comórbidos com depressão. 

                                                 
7
 Escala inserida no artigo “Escala hospitalar de ansiedade e depressão: estudo da validade de critério e da 

confiabilidade com pacientes no pré-operatório”, de MARCOLINO, José Álvaro Marques et al., 2007. 
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Desta forma, ambos os sexos apresentaram 6 estudantes com pontuação igual ou superior a 9 em 

depressão (Tabela 2). Ao total, 4 participantes do sexo feminino apresentaram resultados inferiores 

a 9 em ambas as escalas, em contraste a 5 indivíduos do sexo masculino. 

 

Tabela 1: 

Número de estudantes por gênero em relação a ansiedade 

 Total Homens Mulheres 

Total 30 15 15 

Com ansiedade 20 11 9 

Sem ansiedade 10 4 6 

Nota. Fonte: Elaboração da equipe a partir dos dados coletados com os questionários (2018). 

 

Tabela 2: 

Número de estudantes por gênero em relação a depressão 

 Total Homens Mulheres 

Total 30 15 15 

Com depressão 12 6 6 

Sem depressão 18 9 9 

Nota. Fonte: Elaboração da equipe a partir dos dados coletados com os questionários (2018). 

 

Com relação à idade, dentre o total de 30 participantes, 25 possuem idades entre 21 e 30 

anos, enquanto apenas 5 possuem entre 31 e 40 anos. No que se refere aos que possuem a faixa 

etária entre 21 e 30 anos, 8 apresentaram somente ansiedade e 1 somente depressão, ao passo que 

9 apresentaram ansiedade e depressão em comorbidade. Em contrapartida, 7 indivíduos não 

apresentam nenhum dos dois. 

 Quanto aos participantes com faixa etária entre 31 e 40, somente 1 apresentou ansiedade 

separadamente e 2 apresentam ambos transtornos em comorbidade. Apenas 2 não apresentam 

nenhum dos dois. 
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Tabela 3: 

Número de estudantes por idade em relação à ansiedade e depressão  

 Total 21 - 30 31 - 40 

Total 30 25 5 

Ansiedade 9 8 1 

Depressão 1 1 0 

Ansiedade e depressão 11 9 2 

Nenhum transtorno 9 7 2 

Nota. Fonte: Elaboração da equipe a partir dos dados coletados com os questionários (2018). 

 

Com a análise dos dados obtidos foi possível perceber que uma grande parcela dos 

participantes apresenta sintomas ansiosos e depressivos, sendo que um pouco mais de um terço dos 

mesmos possui estes sintomas em comorbidade. Além disso, evidenciou-se uma diferença entre os 

gêneros em relação aos resultados. Neste contexto, há um maior número de mulheres com sintomas 

ansiosos do que homens, porém em relação a sintomas depressivos não se pôde notar essa 

diferença. No que se refere à idade, os indivíduos com a faixa etária de 21 à 30 anos, possuem mais 

sintomas depressivos e ansiosos do que os indivíduos de 31 à 40 anos.  

Por se tratar de uma pesquisa com dados baseados em questionário, não é possível concluir 

que os estudantes que obtiveram pontuações elevadas são, de fato, depressivos ou ansiosos, 

fazendo com que estes resultados constituam apenas um indicativo dessa possibilidade. Para um 

diagnóstico mais preciso, é necessário que os sujeitos procurem auxílio psicológico, para 

acompanhamento psicoterapêutico e consequentemente, um diagnóstico real.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da aplicação da Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS)8 tornou-se 

nítido que grande parte dos estudantes do 5º ano de Direito da UNIVILLE podem conter quadros 

depressivos e/ou ansiosos, fato que pode ser explicado pela pressão e assiduidade do último ano 

do curso. A partir dessas considerações, sugere-se a elaboração de novos estudos abrangendo a 

ansiedade e depressão nos universitários, com amostras maiores, bem como implementação de 

políticas nas universidades que atendam os mesmos. Desta forma, entende-se que investimentos 

                                                 
8
 Escala inserida no artigo “Escala hospitalar de ansiedade e depressão: estudo da validade de critério e da 

confiabilidade com pacientes no pré-operatório”, de MARCOLINO, José Álvaro Marques et al., 2007. 
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em estudos e suportes psicológicos para os estudantes contribuam para a diminuição dos quadros 

patológicos relacionados aos sintomas da ansiedade e depressão, visando assim, a melhoria da 

saúde mental da população. 

  



Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 03.02.2020 

Carolyn Tatiane Schuldt Muller, Katherine Maes Meurer, Matheus Henrique Nehring, Mayara Regina Liermann, Paola 
Stefanon Ferreira, Maikon de Sousa Michels 

13 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

American Psychiatric Association et al. (2014). DSM-5: Manual diagnóstico e estatístico de 

transtornos mentais. Artmed Editora. 

  

Antunes, A. B. V. (2016). Estilos de vida, stresse, ansiedade, depressão e adaptação 

académica em alunos universitários de 1ºano. Dissertação de Mestrado. 

   

Costa, K. M. V., Sousa. K. R. S., Formiga, P. A., Silva, S. W. & Bezerra, E. B. N. (2017). 

Ansiedade em universitários na área da saúde. II Congresso Brasileiro de Ciências da Saúde.  

  

Fonseca, J. J. S. (2002). Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC.  

  

Lei n. 12.881, de 12 de novembro de 2013. (2013). Dispõe sobre a definição, qualificação, 

prerrogativas e finalidades das Instituições Comunitárias de Educação Superior - ICES, disciplina 

o Termo de Parceria e dá outras providências. Brasília. Recuperado em 03 agosto, 2019, de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12881.htm 

 

Marcolino, J. Á. M., Mathias, L. A. S. T., Piccinini Filho, L., Guaratini, A. A., Suzuki, F. 

M., & Alli, L. A. C. (2007). Escala hospitalar de ansiedade e depressão: estudo da validade de 

critério e da confiabilidade com pacientes no pré-operatório. Rev. Bras. Anestesiol, 57(1), 52-62. 

  

Ministério da Educação. (2018). Instituições Comunitárias. Recuperado em 13 julho, 2018, 

de http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-regulacao-e-supervisao-da-educacao-superior-

seres/instituicoes-comunitarias 

  

Nardi, A. E., Quevedo, J., & da Silva, A. G. (2013). Transtorno de pânico: teoria e clínica. 

Porto Alegre: Artmed Editora. 

  

Organização Mundial da Saúde. (2017). Aumenta o número de pessoas com depressão no 

mundo. Recuperado em 25 de julho, 2017, de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12881.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12881.htm


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 03.02.2020 

Carolyn Tatiane Schuldt Muller, Katherine Maes Meurer, Matheus Henrique Nehring, Mayara Regina Liermann, Paola 
Stefanon Ferreira, Maikon de Sousa Michels 

14 

 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5354:aumenta-o-

numero-de-pessoas-com-depressao-no-mundo&Itemid=839 

  

Organização Mundial da Saúde. (1994). CID-10: Classificação Estatística Internacional de 

Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. v. 1. São Paulo: Edusp. 

  

Organização Mundial da Saúde. (1993). Classificação de transtornos mentais e de 

comportamento da CID-10: descrições clínicas e diretrizes diagnósticas. Porto Alegre: Artmed. 

  

Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. (2012). Brasília. Recuperado em 15 de julho, 

2018, de http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html 

 

Silveira, D. T., & Córdova, F. P. (2009). Unidade 2 – A pesquisa científica. Métodos de 

pesquisa(1), 31-41. 

  

Stamatto, M. I. S. (2002). Um olhar na História: a mulher na escola (Brasil 1549-1910). 

História e Memória da educação Brasileira. 

  

Vasconcelos, T. C. D., Dias, B. R. T., Andrade, L. R., Melo, G. F., Barbosa, L., & Souza, E. 

(2015). Prevalência de sintomas de ansiedade e depressão em estudantes de medicina. Revista 

Brasileira de Educação Médica, 39(1), 135-142. 

  

Viana, M. D. B. (2010). Mudanças nos conceitos de ansiedade nos séculos XIX e XX: da 

Angstneurose ao DSM-IV. São Carlos: UFSCar. 

 


