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RESUMO 

 

Sampaio, Marciano Lima. Ansiedade e depressão em estudantes de medicina -  
frequência, marcadores biológicos e efeito de uma oficina de manejo de 
estresse. [Tese de doutorado]. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2012. 
 
 
O trabalho constou de um estudo transversal que utilizou amostra de uma população 
de Estudantes do quarto semestre do Curso de Medicina da Universidade Federal 
do Ceará, onde se pesquisou estresse, ansiedade e depressão ao longo de um 
semestre e a efetividade de uma “intervenção” para baixar os níveis de estresse 
nestes estudantes. No inicio do semestre, 1º momento do ensaio, com 53 alunos 
participantes, foram aplicados dois instrumentos (escala de Sheehan para 
Ansiedade e inventário de Beck para depressão) para avaliar parâmetros 
psicológicos, sendo também coletado sangue para dosagem de TSH, T4 livre, 
cortisol e    imunoglobulinas. Nesta população inicial, demonstrou-se que 45% dos 
alunos apresentavam indício de quadro depressivo e 47%, sintomas de ansiedade. 
No segundo momento (precedendo as provas do meio do semestre), agora só com 
35 participantes, os alunos repetiram os mesmos procedimentos do 1º momento. 
Dos 18 alunos que abandonaram o estudo, 72% apresentavam ansiedade enquanto 
no grupo que permaneceu, este índice era de 34%. Esta diferença foi 
estatisticamente significativa. As provas do meio do semestre não alteraram os 
parâmetros psicológicos e biológicos.  Após o segundo momento do ensaio, foi feita 
uma divisão randomizada da população, com a formação de dois grupos: o grupo 
experimental e o grupo controle. Os alunos do grupo experimental foram submetidos 
a uma intervenção (“Oficina de Controle e Manejo do Estresse”), antecedendo as 
provas finais. Esta oficina constou de seis encontros com cerca de duas horas de 
duração, onde foram debatidos temas relacionados ao estresse, agentes 
estressores na vida acadêmica e realizadas algumas vivencias envolvendo técnicas 
de relaxamento. No terceiro momento do ensaio, antes do período de provas de final 
de semestre, os dois grupos foram submetidos aos mesmos procedimentos dos dois 
momentos anteriores. Com os resultados desta avaliação, processou-se uma 
comparação dos escores de depressão e ansiedade e dos níveis dos hormônios e 
imunoglobulinas entre o antes e o depois da intervenção. No grupo experimental, 
constatou-se uma diferença estatisticamente significativa nos níveis do cortisol 
(queda) entre os dois momentos. Em relação aos escores de depressão, ansiedade 
e aos níveis de TSH, T4 livre e imunoglobulinas a comparação entre os dois 
momentos não mostrou diferença estatisticamente significativa nos dois grupos. 
Foram constatados então: uma alta incidência de depressão e ansiedade na 
população estudada; um grau de ansiedade maior nos indivíduos que abandonaram 
o estudo; a ausência de impacto das provas nos parâmetros psico-biológicos 
pesquisados e que, a intervenção rebaixou o nível do cortisol, não provocando 
alterações significativas nos outros parâmetros.   
 
 
Palavras-chave: Estresse. Estudantes de Medicina. Ansiedade. Depressão. 
Marcadores biológicos do estresse. 
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ABSTRACT 
 
 
This study consisted of a cross-sectional design that used a sample population 
composed by fourth semester students of the Medical School in the Federal 
University of Ceara. It investigated stress, anxiety and depression over a semester as 
well as the effectiveness of an "intervention" to download stress levels in these 
students. At the beginning of the semester, 1st period of the test, there were applied 
two instruments (scale Sheehan Anxiety and Beck Inventory for depression) with 53 
participants to assess psychological parameters. It was also collected blood for 
measurement of TSH, free T4, cortisol e immunoglobulins. In this initial population, 
45% of the students had evidence of depression symptoms and 47% of them showed 
anxiety symptoms. In the second stage (preceding the midterm exams), now with 
only 35 participants, students repeated the same procedures of the first period. 
Considering the 18 students who left the study, 72% had anxiety while in the group 
that remained, the rate was 34%, what means a statistically significant difference. 
The midterm exams have not changed the psychological and biological parameters. 
After the second period, during the test, it was made a division of the randomized 
population, with the formation of two groups: the experimental group and the control 
group. Students in the experimental group underwent an intervention ("Workshop on 
Stress Management and Control), before the final exams. This workshop consisted of 
six meetings with about 2hs long, where they discussed issues related to stress, 
stressors in academic life and engaged in living experiences involving some 
relaxation techniques. In the third phase of the study before the final exams at the 
end of the semester, both groups underwent the same procedures of the two 
previous periods. After collecting all the data, it was made a comparison of 
depression scores and anxiety levels hormones and immunoglobulins between  
before and after the intervention. In the experimental group, we found a statistically 
significant difference in cortisol levels (decrease) between the two periods. In relation 
to the depression scores and anxiety scores, levels of TSH, free T4 and 
immunoglobulins, a comparison between the two periods did not show to be 
statistically significant in both groups. The results also showed: a high incidence of 
depression and anxiety in the population studied; a greater degree of anxiety in 
individuals who discontinued the study; the absence of evidence related to the impact 
of psycho-biological parameters investigated. Finally, it demonstrated   that the 
intervention lowered the level of cortisol, but it has not caused significant changes in 
other parameters. 
 
 
Key words: Stress. Medical students. Anxiety. Depression. Biological markers of 
stress. 
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1  INTRODUÇÃO 

1.1  Cursos de medicina 

O objetivo dos cursos de medicina e da educação médica como um todo 

é treinar e formar profissionais sábios, competentes com todas as condições de 

cuidar dos doentes, promover a saúde individual e coletiva e fazer avançar a ciência 

médica. O processo para selecionar os alunos das escolas médicas deveria 

identificar indivíduos inteligentes, maduros, altruístas e com o firme compromisso de 

perseguir os objetivos da educação médica (DYRBYE; THOMAS; SHANAFELT, 

2006).  

Perseguindo, e, dentro destes princípios gerais, a Faculdade de Medicina 

da Universidade Federal do Ceará coloca explicitamente, no projeto pedagógico de 

mudança curricular implementado a partir de 2001, que, a sua missão é “graduar o 

médico, através de metodologias de ensino adequadas e em ambientes apropriados, 

proporcionando-lhe formação compatível com os vários níveis de atenção à saúde  e 

conhecimento técnico, cientifico e humanístico, que o capacite a identificar, 

conhecer, vivenciar os problemas de saúde do indivíduo e da comunidade e a 

participar da solução dos mesmos, agindo com criatividade, espírito crítico cientifico 

e de acordo com os princípios éticos” (ARAÚJO, 2001).  

Nos EEUU e Canadá para ingressar num curso de medicina é exigido que 

o aluno tenha cursado um bacharelato que inclua um treinamento básico em 

biologia, física e química como também em ciências humanas. Além disto, os 

pretendentes ao curso tem que comprovar alguma experiência no cuidado de 
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pacientes em empregos anteriores ou em trabalhos voluntários (DYRBYE; THOMAS; 

SHANAFELT, 2006). 

A exigência de um bacharelato prévio e a vivência anterior em cuidados 

de pacientes fazem com que os alunos que ingressam nas escolas medicas 

daqueles países o façam com idade superior aos recém ingressos no Brasil que 

normalmente iniciam seus cursos em plena adolescência (17 – 19 anos de idade), 

fase crucial do processo de desenvolvimento humano (FERNANDEZ; RODRIGUES, 

1993). 

Além de identificar indivíduos com aptidão necessária e comprometimento 

em seguir uma vida profissional na carreira médica, o processo seletivo deveria 

identificar alunos que escolheram a profissão com total consciência das demandas, 

grandes desafios e recompensas do exercício profissional. Uma vez escolhidos, a 

escola médica e os estudantes deveriam celebrar um pacto com a intenção de que 

os futuros médicos, estejam preparados para uma vida de plena realização 

profissional e socialmente proveitosa. Ainda dentro desta perspectiva, o tempo do 

estudante na escola médica deveria ser de crescimento pessoal, realização e bem 

estar, apesar de seus grandes desafios (DYRBYE; THOMAS; SHANAFELT, 2006). 

 

1.2  Estresse - Conceitos 

Todos os organismos vivos empenham-se em manter um equilíbrio 

dinâmico que é chamado homeostase. No conceito clássico de estresse, este 

equilíbrio é ameaçado por certos eventos conhecidos como estressores, que podem 

ser de natureza física ou psicológica. Como resultado da atuação destes eventos, o 
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comportamento é dirigido para avaliar o potencial desestabilizador do estressor. Se 

o evento não corresponde a alguma representação cognitiva baseada numa 

experiência prévia subjetiva, dispara uma onda de excitação, alerta, vigilância e 

atenção focada que passam a ser processadas cognitivamente. Os estressores 

também disparam respostas fisiológicas e comportamentais que tem como objetivo 

restituir a homeostase (KLOET; JOËLS; HOLSBOER, 2005). 

O emprego do termo estresse envolve diferenças conceituais, tanto na 

literatura geral como na científica. Frequentemente, estresse é vinculado ao próprio 

estímulo ameaçador (evento estressante); em outras ocasiões é tomado como a 

resposta ao estímulo, evento ou situação ameaçadora. Seria o estresse, portanto, 

estímulo ou resposta? Para Straub (2005), o termo envolveria ambos os enfoques, 

e, “ainda algo mais”. De forma mais abrangente, o mesmo autor define o estresse 

como “um processo pelo qual alguém percebe e responde a eventos que são 

julgados como desafiadores ou ameaçadores”. Em linguagem “familiar” ou 

corriqueira o estresse pode referir-se às consequências emocionais da ação dos 

eventos estressores que se manifestam na forma de tensão ou sofrimento psíquico 

(STOUT et al., 1994). 

Segundo Mason (1968) e Halbreich (2005) os estímulos ou eventos 

emocionais teriam papel mais relevante que os agentes estressores físicos, atuando 

isolada ou conjuntamente com eles. Como indutores de ameaças à homeostase, os 

processos psicológicos podem determinar a magnitude da resposta ao estresse. No 

campo psicológico, os determinantes da resposta incluem a habilidade de prever os 

eventos e exercer controle sobre a situação. O enfrentamento efetivo “coping” 

implica que a resposta ao estresse é ativada rapidamente quando é necessária e é 

eficientemente encerrada com o passar do tempo. Os processos que “rebaixam” as 
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respostas ao estresse, são chamados em conjunto, de “halostase” (KLOET; JOËLS; 

HOLSBOER, 2005). Se a resposta ao estresse é inadequada, prolongada ou 

excessiva, o custo para “restaurar” a homeostase pode tornar-se muito alto, 

condição que é conhecida como “carga halostática” (KLOET; JOËLS; HOLSBOER, 

2005).  Esta condição estaria envolvida nos processos maladaptativos que podem 

resultar nas “alterações” ou desordens relacionadas ao estresse, que eventualmente 

afetam todos os órgãos ou sistemas (HELLHAMMER; HELLHAMMER, 2008). 

São diversos os agentes estressores emocionais relacionados ao 

estresse patológico, destacando-se entre eles: contato com o novo e o imprevisível, 

execução de tarefas de grande responsabilidade, expectativas, doenças, perdas, 

humilhações, derrotas, medo, desapontamento e até grandes alegrias (STRAUB, 

2005; HELLHAMMER; HELLHAMMER, 2008). 

Os eventos estressantes frequentemente provocam transtornos 

psiquiátricos, podendo também acarretar reações emocionais que são penosas, mas 

não da natureza ou da gravidade necessárias para o diagnóstico de um transtorno 

de ansiedade ou transtorno de humor (LAZARUS, 1993; STOUT; NEMEROFF, 

1994). 

 

1.3  Estresse e Psicopatologia no Estudante de Medicina 

São repetidas as evidências que os estudantes de medicina estão 

submetidos a um estresse considerável (FIRTH, 1986;  DAHLIN e RUNESON, 2007) 

durante o curso, e, que o processo educativo em si é associado com um incremento 

nesses níveis de estresse, comparando com outros tipos de formação ou 
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treinamento (LLOYD; GARTRELL, 1984; FIRTH-COZENS 2001; COMPTON; 

CARRERA; FRANK, 2008). 

Numa revisão sobre o estresse e seu manejo na educação médica, 

Shapiro, Shapiro e Schwartz (2000) iniciam o texto com uma afirmação contundente: 

“A educação médica tem consequências deletérias”. São inúmeros os trabalhos com 

populações de estudantes de medicina, feitos em vários países do mundo que 

comprovam este fato, inclusive mostrando que o índice de suicídio entre graduandos 

de medicina, é maior que em outros grupos populacionais (RICHINGS; KHARA; 

McDOWEL, 1986). Ainda segundo Shapiro, Shapiro e Schwartz (2000) com base em 

vários estudos, estudantes de graduação, internos e residentes vivenciam altos 

níveis de estresse que podem induzir à prática do alcoolismo ao abuso de drogas 

ilícitas, a dificuldade nas relações interpessoais, depressão, ansiedade ou mesmo 

suicídio. Além destes aspectos, o estresse tende a prejudicar a eficácia do 

treinamento profissional, reduzindo a capacidade de concentração e de atenção, 

comprometendo a capacidade de tomar decisões, e reduzindo as habilidades do 

estudante de estabelecer relações efetivas com o paciente e com o professor 

(LEHNER et al, 1997). 

 São apontados como fatores estressores que incidem sobre os 

graduandos em medicina: o contato íntimo e frequente com a dor, o sofrimento e a 

morte; o fato de lidar com a intimidade corporal e emocional do paciente, 

entrevistando-o, examinando-o e desnudando o seu corpo; o atendimento de 

pacientes terminais ou portadores de doenças incuráveis; “pressões acadêmicas” 

(provas, tarefas, apresentação de casos em público, discussões em enfermarias e 

ambulatórios); a impossibilidade de dominar o vasto conhecimento de que necessita 

para o futuro exercício profissional; o número excessivo de avaliações concentradas 
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em aspectos cognitivos; as dificuldades para manter uma vida pessoal satisfatória; 

tempo insuficiente para o laser; deprivação do sono; a acirrada competitividade entre 

os colegas; o relacionamento distante com os professores e muitas vezes abusos 

perpetrados pelos mesmos; as atividades extracurriculares; a acentuada 

preocupação com o currículo acadêmico; a falta de preparo para encarar as 

situações existenciais humanas, como a perda e a morte (AKTEKIN et al., 2001; 

FIRTH-COZENS, 2001; MARTINS, 2002; BALDASSIN, 2003;  MARCO, 2003;  

MORO; VALLE; LIMA; 2005; GUIMARÃES, 2007). 

Ressalta-se que estes fatores estressores atingem uma população entre 

17 e 24 anos, fase crucial do desenvolvimento humano, em que o jovem se encontra 

às voltas com a árdua tarefa de saber quem é e quem não é, ou seja de construir 

sua própria identidade (FERNANDEZ; RODRIGUES, 1993). Enfocando este aspecto 

diz textualmente Martins (1989): “Assim, numa fase da vida, por si só conturbada e 

caracterizada por perdas, o jovem estudante de medicina terá que defrontar-se com 

a escolha de uma carreira que é permeada pela proximidade com o sofrimento e a 

fragilidade humanas, e com o medo da morte, concreta ou simbólica, envolvido no 

fenômeno do adoecer”.  

Em um grande número de escolas médicas o próprio ambiente 

predominante de autoritarismo e rigidez encoraja a competição mais do que a 

cooperação entre os alunos (STYLES, 1993). Este tipo de vivência enseja o 

surgimento de outras causas explícitas de estresse, incluindo a que ficou 

internacionalmente conhecida como “medical student abuse” (ROSEMBERG; 

SILVER, 1984; SILVER; GLICKEN, 1990).  A sua forma mais comum se manifesta 

como “ataque verbal”, incluindo ai, insultos, humilhações, ridicularização, 

declarações ásperas proferidas publicamente por professores, “staffs” ou 
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preceptores durante visitas nas enfermarias, apresentações de casos, sessões 

clínicas. Estes “ataques” visam humilhar o aluno e realçar sua falta de conhecimento 

e inexperiência. Termina sendo o mais devastador e estressante aspecto do 

processo de Educação Médica (MORRISON; MOFFAT, 2001). 

Os estudantes tendem a ver seus professores como modelo a ser imitado, 

não sendo nenhuma surpresa que tal comportamento abusivo e descortês, seja 

perpetuado pelo aluno, de geração em geração. A chave fundamental para o 

sucesso futuro do profissional médico em processo de formação seria a relação 

professor – aluno, pois em vários aspectos ela molda um modelo para a futura 

relação medico – paciente (MORRISON; MOFFAT, 2001) 

Trabalhando neste ambiente de tensão, o senso de prioridades do 

estudante assume caráter introspectivo mais do que altruístico, com a intolerância 

passando a ser o comportamento predominante. Nestas condições, as emoções 

tendem a ser suprimidas, levando ao desenvolvimento da indiferença e da 

inacessibilidade que levou Coombs et al. (1990) a descreverem este “perfil 

psicológico” que se desenvolve, como “fachada defensiva de calma, auto realização; 

a máscara do brilhantismo relaxado”. Admitir ou reconhecer sentimentos, admitir 

ignorância sobre algum tema, tornam-se bastante difíceis para este tipo de 

profissional (MORRISON; MOFFAT, 2001). 

Segundo Fraser (1991) toda atenção deve ser dirigida para ouvir e 

reconhecer as causas de estresse nos estudantes de medicina se quisermos “reter o 

compromisso e entusiasmo que caracterizam seu comportamento quando iniciam 

sua graduação”. 
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Reconhecendo a importância destes aspectos a Associação Americana 

de Escolas Médicas se dirigiu ao Comitê de Diretores de Faculdade, exigindo do 

Sistema de Educação Médica levar em conta a saúde e o bem estar dos estudantes 

de medicina, como parte importante de um programa para melhorar a formação dos 

médicos nos EEUU (ASSOCIATION OF AMERICAN MEDICAL COLLEGES, 2004). 

 

1.4  Marcadores biológicos do estresse 

1.4.1  Hormônios 

O hipotálamo é uma estrutura do Sistema Nervoso Central responsável 

pela regulação de funções básicas à manutenção e sobrevivência do organismo 

(LIPP, 2003; STRAUB, 2005). Através de extensas conexões com os centros 

superiores do cérebro, inclusive o córtex cerebral, o hipotálamo recebe uma ampla 

variedade de estímulos, sendo a região do cérebro que controla a resposta ao 

estresse de maneira mais direta. O hipotálamo reage a diversos estímulos, variando 

desde a ameaça real, até memórias de momentos estressantes imaginárias 

(STRAUB, 2005). 

Por meio de ações sobre o sistema nervoso autônomo e sistema 

endócrino (Eixo Hipotálamo-hipófise-adrenal), o hipotálamo induz respostas 

orgânicas aos agentes estressores de toda natureza, permitindo que o organismo se 

adapte e mantenha sua homeostase (LIPP, 2003). 

A atuação sobre o sistema nervoso autônomo estimula a divisão 

simpática que atua na medula suprarrenal, induzindo a produção de catecolaminas. 

Estes hormônios desencadeiam as conhecidas reações de luta e fuga, podendo a 
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elevação nos seus níveis plasmáticos ser detectada em casos de estresse agudo 

(LIPP, 2003; STRAUB, 2005). 

A atuação do hipotálamo sobre o sistema endócrino se faz pela liberação 

do hormônio (fator) liberador de corticotropina (C.R.F), que induz a hipófise anterior 

a produzir o hormônio adrenocorticotrópico, que atuando sobre o córtex da supra 

renal promove a produção de corticosteróides , incluindo o cortisol, que atuam na 

resposta retardada aos estímulos estressores (LIPP, 2003; STRAUB, 2005). 

Está estabelecido que os corticosteróides assumem importância vital nos 

estados de  estresse, alterando o metabolismo celular, mobilizando substratos 

energéticos que dão suporte às respostas fisiológicas adaptativas aos agentes 

estressores. Além disto, os corticosteróides   exercem várias ações sobre o sistema 

nervoso central (SAPOLSKY; ROMERO; MUNCK, 2000).   

Estas ações acontecem pela ligação destes hormônios com receptores 

presentes na circuitária límbica, modificando a transcrição gênica, desempenhando 

um papel crítico na adaptação comportamental, aprendizado e memória (JOËLS, 

2001). A descoberta destes receptores cerebrais em estruturas límbicas como o 

hipocampo e córtex pré-frontal, estruturas relacionadas com a cognição e o afeto, 

começou a esclarecer a participação significativa dos “hormônios do estresse” em 

funções superiores como a memória, e o aprendizado. É também descrito que a 

ação dos corticosteróides em receptores neuronais do sistema límbico  provoca uma 

redução da função serotoninérgica, que pode estar ligada ao surgimento da 

Depressão (KLOET, 2000). Observa-se, portanto, que uma exposição do SNC a 

concentrações supra ou subfisiológicas de hormônios corticosteróides compromete 



22 

 

as funções cognitivas, aumentando a vulnerabilidade a doenças psiquiátricas ou 

neurológicas, relacionadas ao estresse (ALMEIDA, 2003). 

Para Chrousos e Gold (1992) existe um “sistema estresse” que coordena 

as respostas adaptativas do organismo aos estressores reais e imaginários. Os 

principais componentes deste “sistema” seriam o hormônio (fator) liberador de 

corticotrofina (CRF) e seu efetor periférico, o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e o 

lócus ceruleus-noreprinefina/autonômico e seus efetores periféricos, os ramos do 

sistema nervoso autonômico. O “sistema estresse” estimula o estado de vigília, a 

atenção como também o sistema dopaminérgico mesocórtico límbico, que está 

envolvido no fenômeno antecipatório e a amígdala, responsável pelo surgimento do 

medo. 

Em períodos de vivência estressante, o CRF – hormônio (fator) liberador 

de corticotrofina tem um papel importante em inibir a produção do fator liberador de 

gonadatrofina, do hormônio de crescimento e do fator liberador de tireotrofina. A 

consequência desta inibição é a supressão da reprodução, do crescimento e da 

função tiroidiana (CHROUSOS; GOLD, 1992). 

Alterações nos níveis plasmáticos de hormônios como a adrenalina, 

noradrenalina, hormônio corticotrófico ACTH, cortisol e prolactina passaram a ser 

detectadas em reações de estresse, estando provado que refletem os seus níveis 

(AL-AYADHI, 2005). 

A exposição de indivíduos sadios a estressores psicológicos os mais 

diversos, resulta numa elevação significativa nos níveis de cortisol, ACTH, 

adrenalina e noradrenalina. Estes achados indicam o envolvimento do eixo 
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hipotálamo-hipófise-adrenal em resposta ao estresse psicológico, e, que estes 

hormônios são sinalizadores importantes (GERRA et al., 2001). 

1.4.2  Imunoglobulinas 

A integração e o equilíbrio entre o sistema nervoso central e o sistema 

imunológico é condição essencial para a prevenção de várias doenças de cunho 

inflamatório e de natureza autoimune. Há uma nítida relação entre situações de 

vivências estressantes e a suscetibilidade a determinadas doenças, muito 

provavelmente mediadas por perturbações no sistema imune (GLOGER et al., 

1997).  

A literatura sugere que a relação entre o sistema nervoso central (SNC) e 

o sistema imune (SI) se dá por meio de variados canais de comunicação. O canal 

mais relevante para esta ligação é o eixo hipotálamo-hipófise adrenal e sua resposta 

neuroendócrina aos eventos ou fatores estressantes (GLOGER et al., 1997). 

Paralelo e agindo integrado ao eixo HHA, está o complexo lócus cerúleus-

noradrenalina-sistema nervoso simpático (LC-NA-simpático). A ativação do 

complexo HHA induz a ativação do complexo LC-NA-simpático e vice-versa, isto é, 

ambos atuam de modo reverberante e sinérgico. A regulação do SNC sobre o 

imunológico se estabelece, principalmente, pela resposta hormonal de liberação de 

glicocorticóides pelo córtex suprarrenal e da noradrenalina pelo sistema nervoso 

autônomo. O cortisol no ser humano é o principal regulador fisiológico da resposta 

imunológica/inflamatória (CHROUSOS; GOLD, 1992). 

Em casos de estresse psicológico crônico, o sistema hipotálamo-hipófise-

adrenal encontra-se sob estimulação permanente, levando os níveis plasmáticos de 

cortisol bem acima dos fisiológicos. O fato determina um prejuízo geral ao sistema 
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imunológico. Isto é constatado em “cuidadores” de pacientes com doenças crônicas, 

como o mal de Alzheimer, em estudantes durante longos períodos de exames 

(provas), em casais em vias de separação, em soldados durante treinamentos ou 

atuando em regiões de conflito. Esta população é muito mais susceptível a infecções 

virais, atraso na cicatrização de feridas e queda acentuada na produção de 

anticorpos, em resposta à vacinação (KIECOLT-GLASER et al., 2002). Umas das 

maneiras de aferir as alterações na imunocompetência, classificada como um 

método não funcional, é a dosagem das imunoglobulinas séricas ou salivar 

(GLOGER et al., 1997).    

 

1.5  Psicopatologia em estudantes de medicina – estudos no Brasil 

Apesar de relativamente escassos, os estudos realizados em diversas 

escolas médicas no Brasil sobre a qualidade de vida, estresse acadêmico, e 

desenvolvimento de psicopatologias em graduandos de medicina estão em ampla 

consonância com aqueles desenvolvidos em vários países. 

No nosso estado em 2005, foi realizado um estudo que comparou a 

qualidade de vida (índice Q.V) entre estudantes de medicina e odontologia da 

Universidade Federal do Ceará. Deste estudo participaram mais de 800 estudantes 

dos dois cursos e os resultados demonstram que a qualidade de vida dos 

graduandos em Medicina é significativamente inferior aos de odontologia. O estudo 

mostra ainda que o índice Q.V. no estudante de medicina vai caindo 

progressivamente com a passagem dos semestres (GUIMARÃES, 2007). 
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Ainda na região Nordeste um estudo na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte avaliou a qualidade de vida dos estudantes de medicina. Além dos 

baixos índices de Q.V constatados na população, outro dado chama atenção na 

pesquisa: demonstra-se que mais de 35% da população estudada apresenta 

morbidade psiquiátrica. A amostra estudada foi constituída por mais de 360 

estudantes (VILAR et al., 2004). 

Na Faculdade de Medicina do A.B.C. Paulista, no início da década 

passada foi feita uma pesquisa para avaliar o grau de ansiedade na população de 

discentes. Os resultados mostram que cerca de 20% dos alunos apresentam traços 

de ansiedade alta e 79.9% de ansiedade média. Ficou demonstrado ainda que os 

índices mais elevados de ansiedade atingem os alunos no início do curso, na 

transição para o ciclo profissional e no 6º ano, final do Internato (BALDASSIN et al., 

2008). 

Estudando os sintomas de depressão nos estudantes de Medicina da 

Universidade da Região de Joinville Moro, Valle e Lima (2003) constataram, numa 

amostra de 140 graduandos, que 27% apresentavam depressão de leve a moderada 

e aproximadamente 10% depressão de moderada a grave.  

 

1.6  Programas de controle e enfrentamento do estresse  

Apesar da vasta bibliografia relatando o estresse na educação médica e, 

as suas consequências, o problema tem sido negligenciado no contexto 

educacional; são poucas as Universidades que contam com um serviço de apoio aos 

estudantes da área médica. Nesta linha de pensamento, Cataldo Neto et al. (1998) 
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enfatizam que:  as escolas médicas precisam aprimorar o padrão de ensino que 

ministram, adaptando-se e interagindo melhor com o desenvolvimento e crescimento 

do seu objeto de ensino: o estudante de medicina. No enfrentamento deste 

problema, vários programas tem sido testados e implementados em escolas 

médicas, entre os quais incluem-se: mudanças curriculares, redução do número de 

alunos por turma (trabalho em pequenos grupos), criação de serviços de apoio 

psicológico ao estudante, grupos de suporte e programas de redução ou manejo do 

estresse (KAHN; ADDISON, 1992). 

Com relação aos programas de manejo do estresse, existe um número 

reduzido de registros sobre a sua aplicação a populações de estudantes de 

medicina. Fazendo uma revisão criteriosa do assunto, Butterfield (1998) enfatiza a 

importância da “expansão dos mesmos”. 

Embora exista uma farta literatura sobre os programas de manejo do 

estresse, sua aplicação específica no campo da educação médica é restrita. Na 

revisão da literatura feita por Shapiro, Shapiro e Schwartz (2000), dos 24 ensaios em 

que foram aplicados programas de intervenção em grupo de estudantes de medicina 

(hipnose, dinâmica de grupo, relaxamento, grupos Balint etc.), somente seis 

adotaram  metodologia científica rigorosa. Analisando os seus resultados, os autores 

verificam que os estudantes que se submeteram aos programas de manejo de 

estresse apresentaram: melhora da competência imunológica; melhora da 

depressão e ansiedade; incremento da espiritualidade e empatia; aumento dos 

conhecimentos sobre o efeito do estresse; maior competência em lidar com o 

estresse; maior capacidade de resolver conflitos. Eles concluem que apesar destes 

resultados promissores, os estudos tinham muitas limitações. 
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Como foi constatado, o número de estudos onde são empregados os 

programas de intervenção para avaliação e manejo do estresse em estudantes de 

medicina é reduzido. Além disto, são  raros   os que utilizaram avaliação psicológica, 

por meio de instrumentos validados, e avaliação biológica, através da dosagem dos 

marcadores biológicos do estresse. A validação dos instrumentos de avaliação 

psicológica acompanhados pela dosagem de cortisol, ACTH, imunoglobulinas e 

outros parâmetros fisiológicos serão de extrema relevância (SHAPIRO; SHAPIRO; 

SCHWARTZ, 2000). 

Um exemplo da utilização destes parâmetros biológicos foi um estudo 

feito com 96 acadêmicos do primeiro e segundo anos de Medicina da “King Saud 

University”, onde foram constatados níveis elevados de substâncias sinalizadoras de 

estresse  como: cortisol, ACTH, neuropeptídeo Y, adrenalina, nitrito e nitrato durante 

a avaliação do nível de estresse destes alunos (AL-AYADHI, 2005). 

No Brasil, embora existam pesquisas sobre os efeitos do estresse, em 

determinadas, ocupações e grupos de risco (Lipp, 2003), desconhecemos estudos 

que correlacionem o estresse acadêmico, saúde mental e marcadores biológicos do 

estresse com os efeitos de um programa de controle e manejo do estresse em 

estudantes de medicina. 

 

1.7  Justificativa 

Diante da constatação que a educação médica é uma experiência 

estressante que tem um forte impacto numa população jovem e potencialmente 

vulnerável, trazendo consequências que podem afetar vários aspectos da qualidade 
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de vida, saúde mental e física dos estudantes, é importante que os cursos médicos 

reconheçam e enfrentem o problema. As preocupações não devem se voltar apenas 

com o aprimoramento do padrão de ensino que é oferecido. O objeto deste ensino é 

o estudante. Este, para desenvolver suas potencialidades e ter um rendimento 

satisfatório, deve desfrutar de uma boa qualidade de vida como também de saúde 

física e mental. Todas as estratégias direcionadas para aliviar as fontes de estresse 

e oferecer meios para o estudante manejá-lo, são muito importantes. Na 

Universidade Federal do Ceará (Faculdade de Medicina) não existe um programa de 

manejo do estresse, e a validação deste que pretendemos aplicar, ensejaria a 

implementação do mesmo em caráter definitivo. 

O trabalho que propomos visa estes objetivos: trabalhar técnicas de 

manejo de estresse com um grupo de estudantes e verificar a eficiência das 

mesmas, através de parâmetros biológicos e emocionais.    
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2  OBJETIVOS 

2.1  Objetivo geral 

Identificar a presença de ansiedade/depressão em estudantes de 

medicina da Universidade Federal do Ceará e verificar os efeitos do programa de 

controle e manejo do estresse sobre os parâmetros biológicos e psicológicos nestes 

estudantes. 

 

2.2  Objetivos específicos 

-  Descrever a presença de ansiedade/depressão em estudantes de 

Medicina da UFC – Fortaleza, através dos inventários de ansiedade Sheehan e de 

depressão de Beck e identificar possíveis fatores relacionados ao abandono do 

estudo pelos alunos; 

- Correlacionar a presença de ansiedade/depressão com dados 

demográficos e alterações hormonais (TSH, T4 livre, cortisol) ou imunológicas (IgG, 

IgA. IgM). 

- Investigar o impacto do período que antecede as avaliações (provas) 

nos níveis de ansiedade/depressão em estudantes de Medicina da UFC. 

-  Verificar os efeitos do programa de controle e manejo do estresse 

sobre a modificação de parâmetros biológicos (dosagens hormonais e de 

imunoglobulinas) e psicológicos (inventário para depressão e ansiedade) em 

estudantes de medicina. 
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3  METODOLOGIA 

3.1  Amostra 

Foram convidados a participar todos os alunos que cursavam o quarto 

semestre da Faculdade de Medicina de Fortaleza, da Universidade Federal do 

Ceará em 2007.1. O tipo de estudo foi transversal, tendo sido aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa em Humanos da Universidade Federal do Ceará (Prot: 37/07).  

O estudo foi realizado nas dependências da Unidade de Farmacologia Clínica do 

Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal do Ceará. O critério de inclusão foi: a aceitação de 

participação no grupo. Os critérios de exclusão foram: além do desejo de não 

participar, o aluno ter diagnóstico de doenças clínicas e ou psiquiátricas, bem como 

ter idade inferior a 18 anos. Os que concordaram em participar e não se 

enquadraram nos critérios de exclusão leram, preencheram e assinaram um Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido  em duas vias, concordando em participar da 

pesquisa. 

 

3.2  Métodos de identificação de depressão e ansiedade nos estudantes de 

medicina 

A depressão e a ansiedade nos participantes do estudo foram avaliadas e 

quantificadas através da aplicação de instrumentos – questionários autoaplicados – 

apropriados, validados internacionalmente. Estes instrumentos foram utilizados no 

início do semestre letivo, antes da avaliação do meio do semestre e no final do 

mesmo. 
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- Inventário de BECK de depressão:  

Este questionário consiste de 21 grupos de afirmações. Dentro de cada 

grupo, composto por quatro afirmações, existe uma pontuação de zero a três 

correspondente a cada uma delas (GORENSTEIN; ANDRADE, 1996; BECK; 

STEER; GARBIN,1998). O aluno foi instruído a marcar ou circular o número da 

afirmação, em cada grupo, que melhor descreve a maneira que ele se sentia na 

semana e dia de aplicação do teste. O resultado é a soma dos números circulados 

em cada grupo de afirmação. Os escores delineados para estes instrumentos são os 

seguintes: 

00 – 09: sem depressão ou depressão mínima 

10 – 18: depressão leve 

19 – 29: depressão moderada 

30 – >>: depressão grave 

- Escala de ansiedade de Sheehan:  

Na primeira etapa deste questionário, o aluno se deparou com uma lista 

de 34 problemas/queixas que as pessoas algumas vezes apresentam. No lado 

direito da folha do questionário, adjacente a cada um deles, existe uma nota de zero 

a quatro que descreve a intensidade com que este problema aflige ou preocupou 

nos últimos seis meses o indivíduo avaliado. Na segunda etapa, são colocados 11 

sintomas que podem afligir o indivíduo no momento atual. No lado direito da folha do 

questionário, adjacente a cada um deles existe uma nota de zero a quatro que 

descreve a intensidade com que este sintoma está presente. O resultado é a soma 

das notas atribuídas aos problemas/queixas e sintomas (SHEEHAN, 1983; TELES; 
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RIBEIRO; CARDOSO, 2003). Os escores delineados para estes instrumentos são os 

seguintes:  

00 – 30: ansiedade leve 

31 – 50: ansiedade moderada 

51 – 80: ansiedade marcada 

81 – >>: ansiedade severa 

 

3.3 Preenchimento de ficha com os principais dados demográficos dos 

participantes 

 No primeiro momento do ensaio, início do semestre, os alunos também 

responderam a um questionário demográfico e com informações acerca da sua vida 

pessoal e acadêmica, como: a sua idade; gênero; estado civil; se moravam com os 

pais; se tiveram o ensino médio em escola privada; se cursaram outra faculdade 

antes da medicina; quantos vestibulares para medicina tinham prestado antes do 

ingresso; se tinham religião; se realizavam atividade física regular; se possuíam 

história familiar de doença psiquiátrica e se realizaram tratamento psicoterapêutico 

prévio ao estudo. 

 

3.4  Dosagens hormonais 

Os alunos participantes do estudo fizeram dosagem dos hormônios 

cortisol, TSH e T4 livre, em três momentos do ensaio: início do semestre letivo, 

antes da avaliação do meio do semestre e no término do mesmo. O sangue de cada 

um foi coletado na Unidade de Farmacologia Clínica pela manhã, entre sete e oito 
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horas, depois de respeitado um jejum de pelo menos oito horas. Após coletado o 

sangue foi centrifugado e armazenado sob temperatura de -70º C antes de ser 

enviado para as dosagens no LabPasteur. Para as dosagens hormonais foram 

utilizados os seguintes métodos:  

- Cortisol: Eletroquimioluminescência - Kit utilizado: Laboratório Roche 

VR: 6,2 a 19,4 ug/dL 

- TSH: Eletroquimioluminescência – Kit utilizado: Laboratório Roche      

VR: 0,270 - 4,200 mUI/mL. 

- T4 livre: Eletroquimioluminescência – Kit utilizado: Laboratório Roche                  

VR: 0.7 – 1.70 ng/dl 

 

3.5  Dosagem de Imunoglobulinas 

Os alunos participantes do estudo fizeram dosagem das Imunoglobulinas 

IgG, IgM e IgA em três momentos do ensaio: início do semestre letivo, antes da 

avaliação do meio do semestre e no término do mesmo. O sangue de cada um foi 

coletado na Unidade de Farmacologia Clínica pela manhã, entre sete e oito horas,  

depois de respeitado um jejum de pelo menos oito horas. Após coletado, o sangue 

foi centrifugado e armazenado sob temperatura de -70º C antes de ser enviado para 

as dosagens no LabPasteur. Para as dosagens hormonais foram utilizados os 

seguintes métodos:  

- IgG: - Imunoturbidimetria -  Kit utilizado: Laboratório Roche. VR: 700 a 

1600 mg/dL. 

- IgM: Imunoturbidimetria -  Kit utilizado: Laboratório Roche, VR: 40 a 230 

mg/dL. 

- IgA: Imunoturbidimetria -  Kit utilizado: Laboratório Roche, VR: 70 a 400 

mg/dL. 
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3.6  Oficina de controle de estresse 

Logo após o segundo momento do estudo – avaliação do meio de 

semestre - 35 alunos que haviam permanecido no ensaio foram divididos em dois 

grupos: Grupo Experimental e Grupo Controle. Esta divisão foi baseada em um 

pareamento de gênero, já que existia uma homogeneidade em relação a faixa etária 

da população de estudantes. O Grupo Experimental foi convidado a participar de 

uma “Oficina de Controle e Manejo do Estresse” que foi oferecida duas semanas 

antes da avaliação –prova – do final do semestre letivo. A “oficina” constou de seis 

encontros – sessões – com duração de duas horas, aproximadamente – dos 

estudantes, conduzidos por profissionais da área de psicologia/psiquiatria onde 

foram discutidos e  vivenciados temas relacionados ao estresse e a técnicas de 

controle do mesmo. 

O objetivo geral da “Oficina” foi possibilitar que o estudante adquirisse 

uma forma adequada de lidar melhor com o estresse acadêmico. Os objetivos 

específicos foram: a) que os participantes conhecessem o conceito e as fases do 

estresse; b) reconhecessem os efeitos do estresse sobre o funcionamento corporal; 

c) identificassem as fontes de estresse na vida pessoal e acadêmica;                        

d) identificassem as estratégias pessoais para o enfrentamento do estresse;            

e) tomassem conhecimento de estratégias funcionais de enfrentamento de estresse; 

f) construíssem um roteiro pessoal de controle do estresse. 

- Temas vivenciados e discutidos nas sessões da “Oficina de Controle de 

Estresse”: 

01: Determinação dos fatores de estresse na vida acadêmica e na vida 

pessoal; 
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02: O que é estresse (vivência) e as consequências do estresse sobre o 

corpo; 

03: Controle do estresse: técnicas cognitivas - Treinamento em 

relaxamento progressivo 

04: Controle do estresse: técnicas físicas; Determinação do processo 

cognitivo preponderante (positivo ou negativo); vivência. 

05: Técnica da transformação da leitura negativa em neutra e positiva 

06: Compartilhamento e síntese de experiências. 

 

 
 
Figura 1 – Esquema ilustrativo do protocolo realizado neste estudo. 
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3.7  Análise estatística 

A análise estatística dos escores de Beck ou Sheehan, do grupo de 

alunos que permaneceu em relação ao grupo que saiu do estudo foi realizada por 

meio do teste de Mann-Whitney. 

As características demográficas dos alunos no inicio do semestre  (idade, 

gênero, estado civil, se moravam com os pais, se tiveram o ensino médio em escola 

privada, se cursaram outra faculdade antes da medicina, quantos vestibulares para 

medicina tinham prestados antes do ingresso, se tinham religião, se realizavam 

atividade física regular, se possuíam história familiar de doença psiquiátrica e se 

realizaram tratamento psicoterapêutico prévio ao estudo) foram comparadas entre o 

grupo que tinha ou não depressão (Beck > 9) ou que tinha ou não ansiedade 

(Sheehan ≥ 30) pelo teste exato de Fisher.  

O coeficiente de Sperman foi usado para correlacionar os escores de 

depressão (Beck) ou de ansiedade (Sheehan) com as dosagens hormonais (cortisol, 

TSH, T4l) e de imunoglobulinas (IgG, IgM, IgA), no inicio do semestre. 

A análise estatística dos escores de Beck ou Sheehan, dosagens 

hormonais (cortisol, TSH, T4l) e de imunoglobulinas (IgG, IgM, IgA) no início e no 

meio do semestre, bem como antes e após a oficina de estresse foram realizadas 

por meio do teste de Mann-Whitney. 

Em todas as análises realizadas, p <0,05 foi considerado estatisticamente 

significativo. As análises estatísticas foram feitas utilizando-se um programa de 

software comercializado (GraphPad Prism versão 3.0, San Diego, CA, EUA). 
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3.8  Considerações éticas 

Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(COEP) da Universidade Federal do Ceará. Os estudantes receberam explicações a 

respeito do estudo e, ao concordarem em participar, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, de acordo com a Resolução nº. 196, de 10 de 

outubro de 1996 (BRASIL, 1996). Os estudantes que não assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido não participaram do estudo. Somente os 

investigadores tiveram acesso aos questionários respondidos e aos resultados dos 

exames laboratoriais.  
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4  RESULTADOS 

4.1  Características demográficas da população do estudo 

A população inicial, isto é, aquela que participou do 1° momento do 

ensaio, foi constituída por 52 estudantes. À medida que o estudo prosseguiu houve 

desistência de 18 alunos, sendo que 34 cumpriram os três momentos previstos. 

Analisando os dados demográficos do total inicial de 52 alunos na tabela 1,  

verificou-se que a mediana da idade ficou em torno de 22 anos, que quase 60% 

pertenciam ao gênero feminino e que na sua totalidade eram solteiros. A grande 

maioria (88,5%) ainda residia com seus pais; 94,2% cursaram o ensino médio em 

escola privada e 32,7% tiveram a experiência de outro curso universitário antes de 

ingressar no curso de medicina. A mediana do número de vestibulares prestados 

ficou em torno de 3 (3 ± 1,5). Do grupo total de estudantes, 11,5% declararam-se 

sem nenhum tipo de prática religiosa e 38,5% praticavam atividades físicas 

regularmente. Com relação a antecedentes de distúrbios psiquiátricos na família e a 

tratamento psicoterápico prévio, as percentagens foram de 30,8% para o primeiro 

aspecto e 17,3% para o segundo. 

Por meio da mesma tabela (tabela 1), realizou-se uma comparação entre 

os dados demográficos do grupo que permaneceu até o final do estudo (N = 34) e o 

que abandonou (N = 18). Com relação à idade dos alunos e estado civil, houve 

coincidência entre os dois grupos. Nos itens acerca da permanência da moradia com 

os pais, ensino médio em escola privada e mediana do número de vestibulares 

prestados para ingresso no curso de medicina, a semelhança das percentagens nos 

grupos foi constatada. Isto aconteceu também com relação aos itens: sem prática 

religiosa, histórico de distúrbios psiquiátricos na família e tratamento psicoterápico 
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prévio. Entre os dois grupos houve diferenças estatisticamente significativa em 

relação a: presença do gênero feminino, a percentagem dos que frequentaram outro 

curso universitário antes da medicina e a prática de atividade física regular. No 

grupo dos que permaneceram a percentagem do sexo feminino foi 47% enquanto 

entre os que abandonaram foi de 83,3% (p = 0.01). Outro curso universitário foi 

frequentado por 17,6% dos alunos que permaneceram e por 61,1% dos que 

desistiram (p = 002), enquanto a pratica de atividade física regular foi relatada por 

41,1% dos que ficaram e por 33,3% dos que saíram do estudo (p = 0,04) 

 

4.2  Presenças de ansiedade/depressão 

Na figura 1, observa-se que 45% dos alunos apresentaram indicio de 

depressão (Beck > 9, painel A). Em relação a ansiedade (painel B) foi evidenciado 

que 47% do total dos alunos no primeiro momento apresentaram sinais de 

ansiedade (Sheehan > 30),  

Quando avaliamos os grupos que permaneceram ou desistiram do 

estudo, foi evidenciada uma maior presença tanto de depressão (56%, painel A) 

quanto de ansiedade (72%, painel B) no grupo que abandonou o estudo, quando 

comparado com o grupo que permaneceu (Beck > 9 = 40% e Sheehan > 30 = 34%). 

Na figura 2 demonstra que existe uma diferença estatisticamente 

significativa entre o grupo que abandonou, quando comparado ao grupo que 

permaneceu em relação aos escores totais da escala de Sheehan (painel B). 

Comparando os escores totais da escala de Beck, entre os dois grupos, observa-se 
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que apesar do grupo que saiu do estudo ter níveis mais elevados, não foram 

constatadas diferenças significativamente relevantes. 

 

Tabela 1 –  Características demográficas da população do estudo. Fortaleza, 
2012. 

 

Variáveis 
Total 
N= 52 

Permaneceram 
N= 34 

 Saíram 
N=18 

Idade (mediana ± DP) 22 ±1,8 22 ±1,7 22±2,0 

Gênero Feminino 59,6 % 47,0 % 83,3% 

Estado civil Solteiro 100 % 100 % 100% 

Moradia com os pais 88,5 % 94,1 % 77,7% 

Ensino médio em escola privada 94,2 % 97,0 % 88,8% 

Outro curso universitário 32,7 % 17,6% 61,1% 

Vestibulares para medicina (mediana ± DP) 3 ± 1.5 3 ± 1.4 3 ± 1.5 

Sem religião 11,5 % 11,8% 11,1% 

Pratica atividade física regular 38,5 % 41,1% 33,3% 

História familiar psiquiátrica 30,8 % 32,3% 27,7% 

Tratamento psicoterapêutico prévio 17,3 % 17,6% 16,7% 
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Figura 2 – Presença de ansiedade/depressão em estudantes de medicina do 
quarto semestre da UFC  
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Observa-se uma percentagem maior de alunos que tiveram escores de Beck acima 

de 9 (painel A) e de Sheehan acima de 30 (painel B) no grupo que saiu do estudo, 

quando comparados com o total e o grupo que permaneceu.  

 

A 
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Figura 3 – Escores de ansiedade/depressão em estudantes de medicina do 
quarto semestre da UFC. 
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Observa-se uma mediana maior de alunos que tiveram escores de Beck acima de 9 

(painel A) e de Sheehan acima de 30 (painel B) no grupo que saiu do estudo, 

quando comparados com o grupo que permaneceu no estudo.  
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4.3  Correlação entre a presença de depressão com dados demográficos e 
alterações hormonais (TSH, T4 livre, cortisol) ou imunológicas (IgG, IgA. 
IgM) 

 
 

A tabela 2 compara os dois grupos (sem indícios de depressão e com 

indícios de depressão) em relação às características demográficas. Verificou-se que 

com relação à mediana da idade, ao aspecto da moradia ainda com os pais, ao 

ensino médio em escola privada, ao histórico de outro curso universitário antes do 

ingresso na medicina, à ausência de pratica religiosa, à prática de atividade física 

regular e ao histórico de distúrbio psiquiátrico na família, não houve diferenças que 

mereçam destaque entre os dois grupos. Em relação à percentagem do gênero 

feminino no grupo sem indícios de depressão, ela ficou em 40% enquanto no grupo 

com indícios de depressão, foi maior, atingindo 57,1%. Outros dois aspectos que 

mostraram alguma divergência que poderiam ser ressaltados se relacionaram  com 

o número de vestibulares prestados antes da aprovação para o curso de medicina e 

o antecedente de psicoterapia prévia. No entanto, estas diferenças não se 

apresentaram estatisticamente significativas.  

A tabela 3 mostra que não houve correlação estatisticamente significativa  

entre a dosagem de TSH, T4 livre ou cortisol, bem como IgG, IgM e IgA, no início do 

estudo e os escores de depressão pelo Inventário de Beck. 
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Tabela 2 – Características demográficas da população do estudo que 
permaneceu no estudo e apresentou ou não depressão (inventário 
de Beck) 

 

Variáveis 
Sem depressão 

N= 20 
Com depressão 

N= 14    P 

Idade (mediana ± DP) 22 ± 1,7 22 ± 1,6 0,0940 

Gênero Feminino 40,0 % 57,1 % 0,2624 

Moradia com os pais 95,0 % 92,9 % 0,6613 

Ensino Médio em escola privada 95,0 % 92,9 %% 0,6613 

Outro curso universitário 15,0 % 21,4 % 0,4820 

Vestibulares para medicina (mediana 
± DP) 

3 ± 1,45 2 ± 1,33 0,1182 

Sem religião 10,0 % 14,3 % 0,5514 

Pratica atividade física regular 45,0 % 35,7% 0,4274 

História familiar psiquiátrica 35,0% 28,6% 0,4945 

Tratamento psicoterapêutico prévio 10,0 % 28,6% 0,1734 

N= número de casos, P= significância estatística (Teste de Fisher). 

 

Tabela 3 – Coeficiente de correlação entre as avaliações hormonais (TSH, T4 
livre e cortisol) e imunoglobulinas (igG, IgM e IgA) e os escores de 
depressão (Inventário de Beck) 

 

Escores de depressão (N=34)                    R                          P 

TSH -0,08889 0,3086 

T4 livre 0,01481 0,4669 

Cortisol 0,07603 0,3346 

IgG -0,08907 0,3082 

IgM 0,1143 0,2599 

IgA 0,07135 0,3442 

N= número de casos, P= significância estatística (correlação linear de Sperman). 

 



45 

 

4.4  Correlação entre a presença de ansiedade com dados demográficos e 
alterações hormonais (TSH, T4 livre, cortisol) ou imunológicas (IgG, IgA. 
IgM) 

A tabela 4 compara os dois grupos (sem indícios de ansiedade e com 

indícios de ansiedade), em relação às características demográficas. Verificou-se que 

com relação à mediana da idade, a moradia ainda com os pais, o ensino médio em 

escola privada, à frequência de outro curso universitário antes da medicina, ao 

numero de vestibulares prestados para ingresso no curso médico, e à historia 

familiar de distúrbio psiquiátrico, as diferenças entre os dois grupos é pequena, não 

merecendo destaque. Em relação ao parâmetro gênero feminino, a percentagem de 

mulheres era mais elevada no grupo com ansiedade (66,7%), enquanto no sem 

ansiedade só alcançava 36,4%. No item, ausência de pratica religiosa, as 

percentagens também eram mais elevadas no grupo dos ansiosos. A prática de 

atividade física regular foi evidenciada mais entre os alunos sem ansiedade do que 

nos ansiosos; 45,5% e 33,3%, respectivamente. Em relação à história de distúrbio 

psiquiátrico prévio na família, entre os sem ansiedade, o relato foi feito por 36.4% 

dos seus integrantes, enquanto no grupo com ansiedade este número era somente 

de 25%. Apesar da diferença, esta não alcançou significância estatística. É 

importante ressaltar que o único parâmetro em que a diferença entre os dois grupos 

teve significado estatístico foi o relacionado ao relato de tratamento psicoterápico 

prévio; entre os ansiosos, ele era positivo para 41,7% dos alunos, enquanto nos sem 

ansiedade era de apenas 4,5% (p = 0.01) 

A Tabela 5 mostra que não houve correlação estatisticamente significativa 

entre a dosagem de TSH, T4 livre ou cortisol bem como de IgG, IgM e IgA no início 

do ensaio com os escores de ansiedade avaliados pela Escala de Ansiedade de 

Sheehan. 
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Tabela 4 – Características demográficas da população do estudo que 
permaneceu no estudo e apresentava ou não ansiedade (Escala de 
Ansiedade de Sheehan) 

 

Variáveis 
Sem 

ansiedade 
N= 22 

Com 
ansiedade 

N= 12 
         P 

Idade (mediana ± DP) 22,5 ± 1,7 21,5 ± 1,5 0,06 

Gênero Feminino 36,4 % 66,7 % 0,09 

Moradia com os pais 95,5 % 91,7 % 0,588 

Ensino médio em escola privada 95,5 % 91,7 % 0,588 

Outro curso universitário 18,2 % 16,7 % 0,6494 

Vestibulares para medicina (mediana ± DP)  3 ± 1.53 2 ± 1.16 0,1989 

Sem religião 9,0 % 16,7 % 0,4438 

Pratica atividade física regular 45,5 % 33,3 % 0,3766 

História familiar psiquiátrica 36,4 % 25 % 0,3902 

Tratamento psicoterapêutico prévio 4,51 % 41,7 % 0,01 

N= número de casos, P= significância estatística (Teste de Fisher). 

 
 
 

Tabela 5 – Coeficiente de correlação entre as avaliações hormonais (TSH, T4 
livre e cortisol) e imunoglobulinas (igG, IgM e IgA) e os escores de 
ansiedade (Escala de Sheehan para ansiedade) 

 

Escores de depressão (N=34)       R                        P 

TSH 0,09959 0,2876 

T4 livre 0,2406 0,0853 

Cortisol 0,09211 0,3022 

IgG -0,05731 0,3737 

IgM 0,07116 0,3446 

IgA -0,03748 0,4167 

N= número de casos, P= significância estatística (correlação linear de Sperman).  
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4.5 Impacto do período que antecede a avaliação (prova) no grau de 
ansiedade/depressão em estudantes de Medicina da UFC 

 

A figura 4 (painéis A e B) mostra que a avaliação no meio do semestre 

não acarretou alterações estatisticamente significativas nos níveis de depressão 

(avaliada pelo inventário de Beck) ou ansiedade (avaliada pela escala de Sheehan), 

comparadas com os escores do início do semestre. Em relação aos dois parâmetros, 

nota-se, inclusive, que, no início do semestre os escores se apresentam um pouco 

mais elevados, entretanto sem diferenças estatisticamente relevantes.  

A figura 5 (Painéis A, B e C) analisa o comportamento das dosagens 

hormonais (T4 livre, TSH e Cortisol), feita nos alunos no início do semestre e, no 

período que precedeu a avaliação do meio do semestre. Nota-se que em relação a 

estes três parâmetros biológicos, não ocorreu diferença estatisticamente significativa 

entre a dosagem dos dois períodos. 

A figura 6 mostra que os níveis de imunoglobulinas (IgG, IgM e IgA) 

aferidos no período de inicio do semestre não apresentam diferença estatisticamente 

significativa, daqueles que foram dosados no período que antecedeu a avaliação do 

meio do semestre. 
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Figura 4 –  Análise dos escores de depressão ou ansiedade feita nos alunos no 

início do semestre e no período que precedeu a avaliação do meio 

do semestre. 
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Grafico 1. Distribuição do Escore de Depressão de
Beck no inicio e meio do semestre.
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Grafico 2. Distribuição do Escore de Ansiedade de
Sheehan no inicio e meio do semestre.

 

Os dados estão representados como “Box-Plot”, onde o painel A representa os 

escores pelo inventário de Beck, painel B os escores pela escala de Sheehan.  
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Figura 5 –  Comportamento das dosagens hormonais feitas nos alunos no 

início do semestre e no período que precedeu a avaliação do meio 

do semestre. 
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Grafico 3. Concentração de Tiroxina no inicio e
meio do semestre.
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Grafico 5. Concentração de Cortisol no inicio e meio
do semestre.

p=0,719

0
2

4
6

u
U

/m
l

Inicio Meio

Grafico 4. Concentração de TSH no inicio e meio do
semestre.

 

 

Os dados estão representados como “Box-Plot”, onde o painel A representa a 

dosagem de T4 livre, painel B a dosagem de TSH e o painel C a dosagem de 

cortisol.  
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Figura 6 –  Comportamento das dosagens das imunoglobulinas feitas nos 

alunos no início do semestre e no período que precedeu a avaliação 

do meio do semestre. 
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Grafico 6. Concentração de IgG no inicio e meio do
semestre.
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Grafico 7. Concentração de IgM no inicio e meio do
semestre.
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Grafico 8. Concentração de IgA no inicio e meio do
semestre.

 

 

Os dados estão representados como “Box- Plot”, onde o painel A representa a 

dosagem de  IgG, painel B a dosagem de IgM e o painel C a dosagem de IgAl.  
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4.6  Características demográficas dos grupos tratado e controle 

 

Na tabela 6 foram comparadas as características demográficas dos 

grupos Tratado/experimental e Controle, como também os escores do inventario de 

Beck (depressão) e da escala de Sheehan (ansiedade) no 1º e 2º momento do 

estudo. Nos itens: idade, moradia ainda com os pais e tratamento psicoterápico 

prévio, as diferenças entre os dois grupos foram mínimas. Havia maior percentagem 

de mulheres no grupo controle, 47%, contra 30% no grupo experimental. No grupo 

tratado, 20% dos alunos tinham cursado/iniciado outro curso universitário antes de 

ingressar na Faculdade de Medicina, enquanto no controle este número era apenas 

de 5,9%.  

Quanto ao numero de vestibulares prestados para o ingresso no curso 

médico, no grupo tratado este número foi  3 ± 1,17 e 2 ± 1,3 no controle. Vinte por 

cento dos alunos dos alunos do grupo tratado não tinham nenhum tipo de prática 

religiosa; já no grupo controle este número foi bem menor, ficando em torno de 

5,9%. A prática de atividade física regular foi relatada por 60% dos alunos do grupo 

tratado e, por 47,1% dos controles. A história de distúrbio psiquiátrico era mais 

frequente no grupo controle que no tratado: 35,3% e 20%, respectivamente. 

Praticamente não se observou diferenças entre os dois grupos no que se refere: a 

tratamento psicoterápico prévio, mediana do escore de Beck no 1º tempo, mediana 

dos escores da escala de Sheehan no 1º tempo e mediana dos escores da escala 

de Sheehan no 2º tempo. De todos estes parâmetros analisados, a única diferença 

estatisticamente significativa (p = 0,04), foi em relação aos escores do inventario de 

Beck, no 2º tempo, no qual observamos que o grupo tratado apresentava escores 

menores que o grupo controle. Vale a pena ressaltar que somente 30 % (3/10) no 
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grupo tratado e 35,3 % (6/17) no grupo controle alunos apresentavam escores 

compatíveis com indício de depressão.  

 

Tabela 6 – Características demográficas da população do estudo. 
 

Variáveis 
Tratado 
N= 10 

Controle 
N= 17 

P 

Idade (mediana ± DP) 22,5 ± 1,3 22 ± 1,9 0,1751 

Gênero feminino 30% 47,1% 0,1918 

Moradia com os pais 90% 94,1% 0,3466 

Outro curso universitário 20% 5,9% 0,1182 

Vestibulares para medicina (mediana ± DP)  3 ± 1,17 2 ± 1,3 0,07 

Sem religião 20% 5,9% 0,1182 

Pratica atividade física regular 60% 47,1% 0,2579 

História familiar psiquiátrica 20% 35,3% 0,2003 

Tratamento psicoterapêutico prévio 20% 17,6% 0,4396 

Beck 1 tempo (mediana ± DP) 7 ± 5,3 7± 6,8 0,2989 

Sheehan 1 tempo  (mediana ± DP) 21 ± 18,9 22± 27,3 0,2410 

Beck 2 tempo (mediana ± DP) 3,5 ± 5,0 9± 6,57 0,04* 

Sheehan 2 tempo (mediana ± DP) 20,5 ± 20,1 21 ± 25 0,2333 

N= número de casos, P= significância estatística (Teste de Fisher). 
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4.7  Efeitos do programa de controle do estresse sobre a modificação de 
parâmetros psicológicos e biológicos em estudantes de medicina 

 
 

A figura 7 (painel A) mostra que os escores que avaliaram o nível de 

depressão (inventario de Beck para depressão) no grupo que frequentou a oficina de 

“Controle e Manejo do Estresse” (Tratado) quando comparados com os escores do 

grupo controle, não indicaram diferenças estatisticamente significativas entre o 

período anterior e posterior à oficina, nos dois grupos do estudo. Comportamento 

semelhante teve os escores que avaliaram o nível de ansiedade (Painel B) nos dois 

grupos (experimental e controle) onde não se constatou diferença estatisticamente 

significativa nos dois grupos, entre o “antes” e o “depois”. 

A figura 8 analisou o comportamento dos parâmetros hormonais nos dois 

grupos: experimental/tratado e controle, ressaltando que o grupo experimental 

frequentou a oficina de “Controle e Enfrentamento do Estresse”. Para as dosagens 

dos T4 livre, TSH não foi observada diferença estatisticamente significativa entre o 

“antes” e o depois dentro do grupo tratado e o controle (painéis A, B). No Painel C, 

observa-se uma diminuição significativa (p = 0,037) dos níveis de cortisol no grupo 

tratado após a oficina, fato não observado no grupo controle.  

A figura 9 analisou o comportamento dos parâmetros biológicos 

(dosagens das imunoglobulinas IgG, IgM e IgA nos dois grupos – 

experimental/tratado e controle, antes e depois do grupo tratado frequentar a oficina 

de “Controle e Enfrentamento do Estresse” (painéis A, B e C). Verifica-se com 

relação às imunoglobulinas dosadas que não foram constatadas diferenças 

estatisticamente significativa nos níveis destas proteínas plasmáticas nem no grupo 

dos tratados nem no grupo controle. 
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Figura 7 –  Análise dos escores de depressão ou ansiedade feita nos alunos no 
início, antes e depois da oficina de “Controle e Manejo do Estresse” 
(grupo tratado) e no grupo não tratado (controle). 

 
 

p=0,608 p=0,958

0
1
0

2
0

3
0

E
s
c
o
re

Tratado Controle

Antes Depois Antes Depois

Grafico 1. Escore de Depressão de Beck, antes e
depois da Oficina Antiestresse, nos dois grupos.
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Grafico 2. Escore de Ansiedade de Sheehan, antes e
depois da Oficina Antiestresse, nos dois grupos.

 
 
Os dados estão representados como “Box- Plot”, onde o painel A representa os 
escores pelo inventário de Beck, painel B os escores pela escala de Sheehan. 
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Figura 8 – Comportamento das dosagens hormonais feitas antes e depois da 
oficina de “Controle e Manejo do Estresse” (grupo Tratado) e no 
grupo não tratado (controle). 
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Grafico 4. Concentração de TSH, antes e depois
da Oficina Antiestresse, nos dois grupos.
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Grafico 3. Concentração de Tiroxina, antes e depois
da Oficina Antiestresse, nos dois grupos.
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Grafico 5. Concentração de Cortisol, antes e depois
da Oficina Antiestresse, nos dois grupos.

 

Os dados estão representados como “Box- Plot”, onde o painel A representa a 

dosagem de T4 livre, o painel B a dosagem de TSH e o painel C a dosagem de 

cortisol.  
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Figura 9 – Comportamento das dosagens das imunoglobulinas feitas antes e 

depois da oficina de “Controle e Manejo do Estresse” (grupo 

tratado) e no grupo não tratado (controle). 
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Grafico 6. Concentração de IgG, antes e depois da
Oficina Antiestresse, nos dois grupos.
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Grafico 7. Concentração de IgM, antes e depois da
Oficina Antiestresse, nos dois grupos.
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Grafico 8. Concentração de IgA, antes e depois da
Oficina Antiestresse, nos dois grupos.

 

Os dados estão representados como “Box- Plot”, onde o painel A representa a 

dosagem de  IgG, o painel B a dosagem de IgM e o painel C a dosagem de IgAl. 
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5  DISCUSSÃO 

Um dos objetivos importantes deste estudo transversal com alunos do 

quarto semestre do Curso de Medicina da U.F.C. foi averiguar a incidência de 

psicopatologia (ansiedade e depressão) relacionada ao estresse no seio deste grupo 

populacional. Há consenso que esta população de estudantes universitários     

recém-saída, ou ainda na adolescência, é muito susceptível aos inúmeros fatores ou 

agentes estressores que durante todo o decorrer do curso estão presentes e 

atuantes. É plausível esperar-se o surgimento de psicopatologia nestes alunos, o 

que frequentemente acarreta consequências negativas no seu desempenho 

acadêmico, na sua qualidade de vida e na sua futura atuação profissional. 

Os resultados obtidos no nosso trabalho demonstraram que os níveis de 

depressão e ansiedade constatados nestes estudantes são elevados, o que está em 

consonância com os obtidos em várias pesquisas realizadas em diversos países do 

mundo e no Brasil. Do grupo inicial (53 discentes) que aderiu ao ensaio, (ver figura 

01), 45% apresentavam indicio de quadro depressivo (escores superiores a 09 no 

inventario de Beck), e 47% de ansiedade moderada a intensa (escores superiores a 

30 na Escala de Ansiedade de Sheehan). No nosso meio, já foi realizado (2007) um 

levantamento semelhante com estudantes da Faculdade de Medicina da UFC, 

(alunos do primeiro ao quarto semestre), no qual se constatou, por meio do mesmo 

inventário de Beck, que quase 33% dos alunos apresentavam sintomas depressivos 

(HIRATA et al., 2007). Em estudo realizado com os estudantes de Medicina da 

Universidade da Região de Joinvile no ano de 2004, esta percentagem alcançou 

40.7% (MORO; VALLE; LIMA, 2005).  
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Na Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de Maringá um 

estudo constatou alta incidência de estudantes com sintomas depressivos (quase 

50%) (PORCU; FRITZEM; HELBER, 2001). Seguindo a mesma tendência, um 

trabalho de 2004 realizado na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de 

Uberlândia, mostrou que quase 50% dos alunos apresentavam sintomas de 

depressão (RESENDE et al., 2008). Especificamente com relação aos níveis de 

ansiedade, nosso estudo alinha-se com o que foi desenvolvido na Faculdade de 

Medicina do ABC Paulista por Baldassin et al. (2008). Nesta pesquisa que envolveu 

80.3% dos alunos matriculados, em todos os semestres, demonstrou-se que quase 

80% apresentavam ansiedade média e 20.1% ansiedade intensa. Na faixa de 

ansiedade intensa, como no nosso estudo, havia predominância de alunos do sexo 

feminino e os níveis de ansiedade eram mais elevados nos semestres finais do 

Curso.  No estudo, não foi utilizada a Escala de Ansiedade de Sheehan e sim, o 

Inventário de Ansiedade Traço de Spielberger (Idate-T), que também é um 

instrumento validado nacional e internacionalmente. 

No âmbito internacional em 2006, foi levada a efeito por Dyrbye, Thomas 

e Shanafelt, uma ampla revisão sobre a incidência de depressão, ansiedade e 

outras causas de “perturbações” de natureza psicológica entre estudantes de 

medicina de várias universidades dos Estados Unidos e Canadá. O estudo que 

envolveu cerca de 40 artigos publicados na literatura sobre o assunto, revelou que a  

maioria das pesquisas apontam para alta incidência de depressão e ansiedade entre 

os estudantes de medicina naqueles dois países. Os níveis apontados destas 

perturbações de caráter emocional são consistentemente mais elevados do que na 

população em geral, como também na população de jovens matriculados em outros 
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cursos universitários. Com relação à depressão, destacam-se na revisão citada, dois 

trabalhos que utilizaram o mesmo Inventário de Beck por nós trabalhado.  

Zoccolillo, Murphy e Wetzel (1986) estudando a prevalência de depressão 

entre estudantes de medicina na “Washington University School of Medicine” 

constataram que 22% tinham escores acima de 9, isto é, apresentavam-se com 

algum grau de depressão. Outro estudo realizado por Givens e Tija (2012) encontrou 

números bastante semelhantes: 24% dos estudantes apresentavam indícios de 

depressão. Nesta extensa revisão de artigos, não há relato da utilização da Escala 

de Sheehan na avaliação dos sintomas de ansiedade, em nenhuma das 

publicações.  

Três estudos tipo corte transversal exploraram a ansiedade em 

estudantes de Medicina, demonstrando que a média dos escores obtidos por meio 

de outros instrumentos de avaliação (STAI; HSCL e Taylor Manifest  Anxiety Scala) 

é mais elevada entre esses  estudantes do que na população em geral, inclusive 

quando comparada com grupos com a mesma faixa etária dos estudantes 

(VONTVER et al., 1980; GARTRELL, 1981).  

No nosso trabalho, merece destaque a análise dos escores do inventário 

de Beck para Depressão e os da escala de Sheehan para Ansiedade, no grupo de 

alunos que permaneceu até o final do estudo e no grupo dos que abandonou o 

estudo no decorrer do semestre.  Constatou-se que a percentagem dos alunos que 

apresentavam sintomas de depressão e ansiedade era mais elevada nos que 

deixaram o estudo, à medida que ele prosseguia. O dado é mais destacado em 

relação aos escores de ansiedade, pois a diferença é estatisticamente significativa. 

Temos, então, condições de dizer que o grupo de alunos que saiu tem mais 
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sintomas de depressão e, principalmente de ansiedade do que o que ficou. A figura 

01 principalmente o painel B realça esta constatação, pois demonstra que 72% dos 

indivíduos que espontaneamente abandonaram o estudo tinham ansiedade de 

moderada a intensa. Esta população era preponderantemente feminina e mais de 

40% tinha historia de tratamento psicoterápico prévio. Não foram indagadas aos 

integrantes deste grupo, as razões do abandono. No nosso estudo, o preenchimento 

dos questionários para avaliação de depressão e ansiedade nos três momentos era 

atrelado ao procedimento de punção venosa para retirada de sangue com a 

finalidade de dosagens bioquímicas.  

A literatura identifica um tipo específico de fobia (variante do transtorno de 

ansiedade) relacionada à visão de sangue (ferimentos, punção venosa), que é 

frequente e provoca reações antecipadas de intensa ansiedade e até evitação, no 

indivíduo que será exposto à situação (GUTIÉRREZ, 1994; SHEEHAN, 1983). Teria, 

portanto, contribuído para o abandono do estudo, por parte dos alunos, a 

necessidade de realização deste procedimento que é invasivo (punção venosa)? A 

literatura registra que os portadores de transtorno de ansiedade são mais propensos 

a desenvolver outros tipos de variantes do transtorno, como por exemplo, as fobias 

específicas (HIGGINS; GEORGE, 2010). 

Outra hipótese que merece ser levantada em relação ao abandono do 

estudo, e aos elevados escores de ansiedade do grupo que saiu, poderia estar 

relacionada ao próprio desenho do mesmo. Em três momentos ou ocasiões, os 

estudantes tinham que comparecer entre sete e oito horas da manhã, guardando um 

jejum de 12hs, a um local pré-determinado, no qual responderiam a dois 

questionários, envolvendo questões de caráter pessoal, e aguardariam numa fila o 

momento para a coleta de sangue. Esta espera proporcionava a visão dos colegas 
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que saiam da “sala de procedimentos” e suas reações e reclamações quanto às 

“habilidades” dos profissionais responsáveis pela punção venosa. Havia ainda, para 

caracterizar o momento de estresse, a premência de tempo: Ao final, tinham que 

fazer um rápido desjejum e apresentar-se para suas atividades acadêmicas, as 

08hs. Talvez, o indivíduo com índices de ansiedade mais acentuada tenha muito 

mais dificuldade de se expor a estas vivências, que absolutamente estão fora da sua 

rotina diária. 

Um dado importante que constatamos no estudo e está exposto nas 

tabelas 3 e 5 por meio da técnica de correlação linear é a inexistência de correlação 

entre os escores de depressão e ansiedade e os níveis dos marcadores biológicos 

do estresse. Aceitando a hipótese fundamentada em vasta literatura de que um dos 

fatores primordiais para o desenvolvimento de ansiedade e depressão entre os 

estudantes de medicina é o estresse acadêmico (DYRBYIE, THOMAS E 

SHANAFELT, 2006; COMPTON, CARRERA E FRANK, 2008; TSENG, IOSIF E 

SERITAN, 2011), é razoável imaginar que houvesse, por exemplo, uma correlação 

positiva entre os escores de ansiedade e depressão e os níveis de cortisol (principal 

marcador biológico do estresse).  

No trabalho de Al-Ayadhi (2005) com alunos da Faculdade de Medicina 

da Real Universidade da Arábia Saudita, a elevação do cortisol sérico parece ter 

relação nítida com agentes estressores, aos quais os alunos foram submetidos 

(período de provas). Na pesquisa, não foram avaliadas escores de psicopatologias 

decorrentes do estresse, como a ansiedade e depressão. A relação entre eventos 

estressantes e elevação nos níveis de cortisol salivar também foi relatada em estudo 

realizado recentemente numa Faculdade de Medicina Americana por Tseng, Iosif e 

Seritan (2011). O desenho do estudo, como o que citamos anteriormente, não 
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relaciona escores de ansiedade e depressão com níveis de cortisol, mas, estabelece 

correlação entre eventos estressantes e a elevação nos níveis deste hormônio.     

Outro ponto importante para considerações é a possível influência do 

período de provas, que ocorreu na metade do semestre, nos parâmetros 

psicológicos (escores de depressão e ansiedade) e biológicos (dosagens hormonais 

e de imunoglobulinas) dos alunos participantes do estudo. A literatura registra que, 

um número variado de situações, tais como frio e calor excessivos, infecções, 

cirurgias, hemorragias, restrições alimentares e exames acadêmicos são poderosos 

agentes estressores que provocam, quando atuantes, elevação, por exemplo, nos 

níveis de cortisol plasmático, principal marcador biológico do estresse (GERRA et 

al., 2001; AL-AYADHI, 2005). No nosso estudo a comparação entre os níveis de 

cortisol dosado no inicio do semestre (condição basal) e na semana que antecedeu 

às provas da metade do semestre (condição de estresse), não mostrou diferenças 

estatisticamente significativas. Da mesma maneira se comportaram os outros 

marcadores biológicos: TSH, T4 livre e as imunoglobulinas. Em consonância com 

estes marcadores biológicos, os escores de depressão e ansiedade também não 

mostraram diferenças significativas entre os dois momentos.  

Na pesquisa já citada de Al-Ayadhi (2005) 48 estudantes do sexo 

feminino do primeiro e segundo ano da Faculdade de Medicina da King Saud 

University (Arábia Saudita) dosaram cortisol em uma situação basal (início do ano 

acadêmico) e no dia da prova final. Diferentemente do nosso estudo, a elevação no 

nível plasmático do hormônio no período de estresse (dia da prova), foi constatada, 

sendo estatisticamente significativa. Esta pesquisa guarda algumas semelhanças 

com a nossa: o numero de alunos estudados (N), o período do curso onde os alunos 

foram “recrutados” (início até o final do segundo ano), a média de idade dos 
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participantes. As principais diferenças no estudo feito na Arábia Saudita referem-se 

aos fatos de que só participaram alunos do sexo feminino e a coleta de sangue para 

a dosagem do cortisol, na chamada “situação de estresse”, aconteceu no dia da 

prova. Nele não foram pesquisados parâmetros de caráter psicológico, nem outros 

marcadores biológicos. No que diz respeito ao comportamento das dosagens de 

T.S.H. e T4 livre e sua relação com o agente estressor “período de provas”, não 

encontramos publicações ou trabalhos que tenham utilizado estes “marcadores 

biológicos de estresse”, como parâmetro. 

Em relação a alterações das imunoglobulinas séricas, provocadas por 

avaliações e períodos de exames importantes em estudantes de graduação, existe 

um estudo de Deinzer et al. (2000) que trabalhou com 54 estudantes de medicina da 

Universidade de Dusseldorf na Alemanha. Os estudantes foram divididos em 2 

grupos (27 alunos em cada). No designado grupo experimental, os alunos coletaram 

uma amostra de saliva – para dosagem de IgA -, ao acordar, nos 6 dias que 

antecederam ao período de provas e durante 14 dias após o encerramento deste. 

No grupo controle, este mesmo procedimento foi realizado, sendo que os alunos não 

iam participar de período de provas. Os resultados mostram uma prolongada 

redução nos níveis de IgA salivar nos alunos submetidos ao período de exames, em 

comparação com os que não passaram por períodos de provas. Esta redução, 

inclusive se prolongou até o 14º dia após o encerramento das avaliações. No nosso 

estudo, as provas do meio do semestre não acarretaram alterações nas dosagens 

de imunoglobulinas séricas, na população de estudantes. É importante ressaltar que 

a coleta de sangue foi realizada na semana que antecedeu as provas, e, constou 

apenas de uma única amostra.   
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No nosso desenho de estudo e, de conformidade com os objetivos do 

trabalho, foi posta em pratica uma “intervenção” (Oficina de Controle e Manejo do 

Estresse) frequentada pelo chamado grupo experimental ou tratado, que aconteceu 

duas semanas antes das provas finais do semestre. A ideia (hipótese) era que este 

grupo de alunos (tratados), após a oficina teria seus níveis de estresse rebaixados 

(comparando-se o antes e depois). O rebaixamento do nível de estresse teria como 

consequência, escores de ansiedade e depressão menos elevados associados a 

alterações nos níveis dos parâmetros biológicos marcadores de estresse. Com 

relação aos parâmetros psicológicos (ansiedade e depressão), não existiu diferença 

estatisticamente significativa dos escores, entre os alunos que frequentaram a 

“oficina” e os que não frequentaram. O fato se repetiu em relação às dosagens 

hormonais e de imunoglobulinas (parâmetros biológicos), com exceção do cortisol. 

Com relação a este hormônio, – principal marcador biológico do estresse – 

percebeu-se uma redução dos seus níveis no grupo experimental no 3º momento do 

ensaio, após a oficina de Controle e Manejo do Estresse.  

Numa ampla revisão da literatura sobre o Manejo do Estresse na 

Educação Médica, Shapiro e Shapiro (2000) localizaram mais de 600 artigos 

discutindo a importância do tema no processo de formação do médico. A grande 

indagação que a revisão pretendia que fosse respondida seria: Os programas de 

manejo de estresse na educação médica são realmente efetivos? Deste grande 

número de trabalhos analisados, apenas 24 se reportaram aos chamados 

“programas de intervenção”, postos em prática com a finalidade de controlar e 

rebaixar o nível de estresse. Segundo a revisão, dos trabalhos que empregaram 

programas de intervenção, somente 06 seguiram metodologia científica rigorosa. 

Independente dos resultados a que chegaram estas pesquisas, praticamente, todos 
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os estudantes envolvidos pronunciaram-se a favor dos mesmos, achando inclusive, 

que estes programas, deveriam ser oferecidos regularmente, constando, portanto, 

da grade curricular. Os autores Shapiro, Schwartz e Booner (1998) realizaram um 

ensaio no “University Medical Center” da Universidade do Arizona envolvendo 78 

estudantes do “pré médico” e do 1º e 2º ano do curso médico; eles foram de maneira 

randomizada distribuídos, levando em conta o gênero, a idade, a raça e o fato de 

freqüentarem o curso médico ou pré-médico, em dois grupos: experimental e 

controle (36 alunos para cada grupo). A chamada “intervenção” (encontros com 2 

horas de duração, durante 7 semanas) adotou   técnicas de “mindfulness-based 

stress reduction”, meditação, “body scan”, yoga e discussões dentro do grupo. As 

avaliações psicológicas, antes e depois da “intervenção”, foram baseadas em testes 

psicológicos padronizados. Os resultados mostraram redução estatisticamente 

significativa no grau de sofrimento psíquico, nos níveis de ansiedade e depressão e, 

um incremento na empatia e na espiritualidade no grupo experimental. Um segundo 

estudo destacado na revisão, foi o de Whitehouse et al. (1996), ocorrido na 

Universidade da Pensilvania – “Medical School” -  no qual 35 alunos do 1º ano de 

medicina, após distribuição randomizada, foram divididos em dois grupos: 

experimental (21 participantes) e controle (14 participantes). O grupo experimental 

foi submetido a uma “intervenção” que constou de sessões semanais com duração 

de 90 minutos durante 14 semanas, nas quais, psiquiatras com larga experiência em 

hipnose, passavam aos alunos, técnicas e treinamento em auto-hipnose, 

relaxamento, além da discussão de experiências. Praticaram-se avaliações 

psicológicas nos dois grupos, que no caso não foram feitas por meio de respostas a 

questionários ou inventários padronizados e sim pelo registro de sintomas 

psicossociais, descrição do estado de humor e ritmo de sono, por parte de cada um 
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dos alunos, antes e após a intervenção. A imunidade foi estudada, não através de 

dosagem de imunoglobulinas* mas por intermédio de estudo funcional de células 

linfocitárias. No grupo experimental, constatou-se diminuição significativa nos níveis 

de ansiedade e sofrimento psíquico nos alunos. Em relação à imunidade a 

“intervenção” não determinou alterações significativas.  

Outro ensaio foi conduzido por Holtzworth-Munroe, Munroe e Smith 

(1985) com 40 estudantes do 1º e 2º ano de Medicina, com distribuição 

randomizada, divididos em 2 grupos de vinte (experimental e controle). A 

intervenção a que foi submetido o grupo experimental ocorreu em sessões de 01 

hora de duração durante um período de 6 semanas, conduzidas por um doutorando 

em psicologia clínica. A intervenção foi focada em ensinar os alunos mudanças em 

cognições mal-adaptadas, prática de meditação e de relaxamento muscular. A 

avaliação pré e pós intervenção utilizou instrumentos para quantificar  autoestima e 

depressão. Os dados finais demonstraram que o grupo submetido à intervenção 

melhorou na sua capacidade de enfrentamento do estresse acadêmico. 

Em trabalho publicado recentemente desenvolvido por MacLaughlin et al. 

(2011), na “Georgetown University, School of Medicine”, foram avaliados os efeitos 

de uma “Intervenção” nos níveis de marcadores biológicos de estresse, em alunos 

cursando o primeiro ano. A intervenção foi oferecida na forma de uma disciplina 

optativa de nome “Mind-body Medicine Skills” que tem como objetivo promover o 

autocuidado e a autopercepção, entre os alunos. Esta disciplina constou de um 

encontro semanal com 2 horas de duração, durante um período de 11 semanas.  O 

inicio da disciplina coincidiu com o princípio de um semestre e encerrou-se próximo 

do final do mesmo. Amostras de saliva foram coletadas para dosagem de cortisol, 

testosterona e imunoglobulina A, no grupo que frequentou a disciplina e noutro que 
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não frequentou (cerca de 40 alunos). Comparando-se os resultados, verificou-se que 

os níveis de cortisol e testosterona nos alunos matriculados na disciplina optativa 

eram mais baixos, do que no outro grupo (diferença estatisticamente significativa). 

Quanto aos níveis de IgA salivar, não houve diferença significativa.  

Nestes estudos analisados, alguns realizados com amostragem pequena, 

como o nosso, chama atenção o tempo e período de duração da chamada 

“intervenção”. Todas, independente da abordagem adotada, se estenderam no 

mínimo por 2 meses,  acontecendo na forma de sessão única semanal. Num deles, 

a avaliação pós-intervenção só foi realizada, 10 semanas após o término da mesma. 

Em nenhum dos ensaios, registra-se a prática de dosagens hormonais, sendo que, 

em 2 deles, foi estudada a imunidade, mas, não por meio da dosagem de 

imunoglobulinas, sérica ou salivar. 

A intervenção posta em prática em nosso estudo, apesar de em termos 

de carga horária poder ser comparada aos dos trabalhos que analisamos, foi 

concentrada num período de tempo curto (cerca de 10 dias) e, se  encerrou nas 

vésperas das provas de final do semestre que foi o “momento” de fechamento da 

pesquisa. Este aspecto possivelmente é relevante, já que na sua maioria, as 

“intervenções” revistas na literatura, funcionam como um “treinamento de técnicas”, 

que, evidentemente, precisa do fator tempo para que o aluno, principalmente a partir 

de reflexões pessoais, possa pô-las em prática. Outro aspecto importante é o fato do 

nosso estudo ter sido realizado com alunos no final do segundo ano, (4° semestre, 

transição ciclo Básico - ciclo Clínico). Nesta altura do curso, os alunos já vivenciaram 

vários momentos e situações estressantes, realçando entre elas, o contato com o 

cadáver no anfiteatro de anatomia e a abordagem do paciente nas enfermarias do 

Hospital. A intervenção ocorreu, portanto, quando as consequências do intenso 
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estresse acadêmico já poderiam ter determinado o surgimento de psicopatologias 

(ansiedade e depressão) entre os estudantes, fato constatado em nosso estudo. Isto 

reforça a hipótese de que a intervenção (oficina de manejo e controle do estresse) 

seria mais efetiva para na nossa realidade, caso fosse distribuída ao longo do curso, 

com início no primeiro semestre.   

Na sua ampla revisão sobre a efetividade dos programas visando o 

manejo e o controle do estresse e, por consequência da psicopatologia decorrente 

do “fenômeno”, Shapiro (2000), apesar de reconhecer que a maioria dos estudos 

têm limitações, considera como promissores os seus resultados. Textualmente, 

como já foi colocada na introdução deste trabalho, os autores reconhecem que estas 

intervenções, mais ou menos estruturadas, são capazes de determinar os seguintes 

efeitos na população de estudantes de medicina: diminuição da depressão e 

ansiedade, melhora do funcionamento do sistema imunológico, incremento na 

espiritualidade e empatia, aumento dos conhecimentos relacionados aos efeitos do 

estresse, aumento da habilidade de resolver conflitos interpessoais e maior 

competência  na adoção de um “copping” positivo em relação ao estresse.   

Dentre os diferentes aspectos analisados e discutidos, a partir dos 

resultados do nosso ensaio, merece destaque a constatação de que o estudante de 

medicina, pela convivência quase constante com agentes estressores, e pelo próprio 

estilo de vida que é obrigado a levar desde o inicio do curso, está propenso a 

desenvolver distúrbios psicológicos relacionados ao estresse. Isto ficou evidenciado 

e está em plena consonância com o que os estudiosos em educação médica vêm 

chamando atenção, principalmente nas últimas décadas. O reconhecimento do 

problema é um primeiro passo para que os responsáveis pela orientação do ensino 

e formação médica adotem providencias para que o estudante enfrente os desafios, 
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alguns inerentes ao processo de educação médica, de uma maneira positiva e 

menos traumática. Que o tempo ou período que ele passe na faculdade, seja de 

crescimento pessoal e de bem estar. Para atingir estes objetivos, o cuidado com o 

estudante deve ser preocupação, da instituição formadora, desde o seu ingresso no 

curso. A implementação de programas nos quais  o discente tome conhecimento, 

discuta e seja orientado quanto aos desafios, agentes estressores que serão 

enfrentados pode ser um primeiro passo. A conscientização do corpo docente 

também é de extrema importância. Que o Professor não seja um fator de estresse e 

que possa identificar aqueles alunos mais susceptíveis, a desenvolver 

psicopatologia. Estes precisam ter da Instituição um suporte psicossocial efetivo.    
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6  CONCLUSÃO 

Os achados do estudo confirmaram os dados da literatura de que a 

incidência de psicopatologia relacionada ao estresse (ansiedade e depressão) foi 

significativamente elevada na amostra dos estudantes de medicina envolvidos na 

pesquisa. Relacionado a este aspecto, constatou-se que, entre os alunos que 

abandonaram o estudo, em comparação com os que permaneceram, os níveis de 

ansiedade e depressão eram mais elevados. Não se constatou relação entre os 

escores de ansiedade e depressão com as dosagens de hormônios e 

imunoglobulinas. Os padrões de ansiedade e depressão, como também os 

parâmetros biológicos não foram alterados pelo período de provas que ocorreu na 

metade do semestre. A intervenção (Oficina de Controle e Manejo do Estresse), 

ocorrida, entre o segundo e terceiro momento do ensaio não acarretou alterações 

nos parâmetros psicológicos, fazendo-se a comparação entre o grupo experimental 

e o controle. Já, em relação aos marcadores biológicos do estresse, os níveis do 

cortisol, principal marcador, foram inferiores no grupo experimental; quanto aos 

outros (TSH, T4 livre e imunoglobulinas séricas), não foram constatadas diferenças.   
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DADOS DEMOGRÁFICOS E FUNCIONAMENTO GERAL NA FAMED 

 

 

4º SEMESTRE 2007/01 

 

 

 

Nome Completo______________________________________ 

Ano de nascimento________ Sexo: 1 M  2 F 

Naturalidade e Procedência:____________________________ 

Estado Civil: 1:solteiro; 2:casado; 3:separado; 4:outros 

Renda Familiar (Nº salário mínimo)_______ 

Moradia: 1:com os pais; 2:sozinho; 3:esposa; 4:esposa e filhos; 5:”república” 

Conclusão ensino médio: 1:escola privada; 2:escola pública 

Ano entrada na FAMED_______ Cursou outro Curso Universitário: 1:sim; 2:não 

Nº vezes que prestou vestibular p/ medicina _____ 

Participa de Projeto de Extensão: 1:sim; 2: não 

Participa de Projeto de Pesquisa: 1:sim; 2: não 

Religião: 1:católico; 2:evangélico; 3:batista; 4:agnóstico; 5:ateu. 

Pratica de atividade física: 1:sim; 2:não 

Historia familiar de doença psiquiátrica: 1:sim; 2:não 

Já fez acompanhamento psicoterápico: 1:sim; 2: não 
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ANEXO A  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário sadio em uma pesquisa clínica. 

Após ser esc1arecido(a) sobre as informações a seguir e ter tirado todas as dúvidas, caso aceite 
fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias, uma delas será sua e 
a outra é a do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será penalizado(a) de 
nenhuma forma. Ainda em caso de dúvida você poderá procurar pessoalmente o Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal do Ceará ou pelo telefone (85) 33668338. 

 
INFORMAÇOES SOBRE A PESQUISA: 
Titulo do projeto: EFEITOS DO TRATAMENTO DO CONTROLE DO ESTRESSE NA REGULAÇAO 
NEUROENDÓCRINA E NOS SINTOMAS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM ESTUDANTES DE 
MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
Pesquisador Responsável: Dr. Marciano Lima Sampaio 
Telefone para contato: (85) 99828597 

 
Esta pesquisa consiste na aplicação, em três tempos da versão em português dos 

instrumentos: 
Inventário de Beck para Depressão (IBD), que são 21 questões com quatro opções onde você 

deverá marcar aquela que mais se adequar à sua pessoa; Escala de Sheehan para Ansiedade, 
composto de 45 frases onde você irá quantificar entre O e 4; Inventário de Estratégia de Coping, que 
consiste em 66 frases também para ser marcado entre O e 3, conforme você tenha feito menos ou 
mais em determinadas situações. Você deverá necessitar entre 30 a 60 minutos para responder a 
essas perguntas. Serão realizados também os seguintes procedimentos: 1. aferição da pressão 
arterial (estando de pé) por profissional da saúde experiente e coleta . de aproximadamente 15 ml de 
sangue venoso em três momentos - início, meio e final do semestre letivo - ,também por profissional 
experiente, em uma veia de seu membro superior, para dosagem de alguns hormônios relacionados 
ao estresse: cortisol, ACTH, hormônio de tireóide, bem como imunoglubilinas, colesterol total e 
frações e triglicerídeos. Esse procedimento possui risco mínimo e que consiste em dor no local e na 
hora da punção venosa, ocasionalmente o surgimento de uma equimose que é uma mancha 
arroxeada sem maiores consequências que desaparecerá cerca de 10 dias depois; 2. Após avaliação 
por um médico psiquiatra e por um médico clínico, onde serão excluídos aqueles que apresentarem 
algum problema clínico ou psiquiátrico que possa tomar a amostra menos homogênea, serão 
formados dois grupos e a um deles será aplicado o programa de Controle do Estresse, para depois 
ser comparado com o grupo no qual não foi aplicado esse programa. Esse programa consistirá em 8 
(oito) sessões de aproximadamente 2 hs, cada uma, com psiquiatra, psicóloga ou estagiária de 
psicologia, nas dependências da UNIF AC.  

A pesquisa visa investigar os efeitos do estresse sobre o funcionamento orgânico do estudante 
de medicina da UFC (Fortaleza) cursando o quarto semestre, através da aferição de alguns de seus 
parâmetros biológicos e psicológicos, antes e depois da aplicação de um programa de controle de 
estresse sobre estes mesmos parâmetros em um grupo experimental e um grupo controle. Os dados 
obtidos nesta pesquisa serão comparados aos apresentados na literatura nacional e internacional. 

Esta pesquisa possibilitará um maior conhecimento de como o estudante de medicina da UFC 
percebe e reage ao estresse acadêmico, bem como para a construção e implementação de uma 
intervenção que possa minorar os efeitos desse estresse sobre a sua saúde e formação, podendo, na 
dependência dos resultados e do semestre que você esteja, beneficiá-Io posteriormente. 

Se for comprovado que o grupo ao qual foi aplicado o programa de controle de estresse se 
beneficiou em relação ao grupo controle, a esse último também serão adotados os mesmos 
procedimentos, bem como se algum problema de saúde for diagnosticado ou suspeito, o aluno será 
encaminhado para atendimento. 

Psiquiátrico no Centro de Atenção Psicológica ao Estudante - CAEPES - FAMED -UFC - Sua 
identidade será protegida e você não será identificados por pessoas estranhas à pesquisa. Os 
questionários não serão identificados pelos pesquisadores e os resultados dos exames realizados 
serão do seu conhecimento e do pesquisador e em caso de qualquer anormalidade você será 
encaminhado para·atendimento Clínico, também no Centro de Atenção Psicológica ao Estudante - 
FAMED - UFC. 
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Você poderá retirar o seu consentimento a qualquer momento e esclarecer suas dúvidas com o 

pesquisador e com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC, bem como tomar conhecimento dos 
resultados finais da pesquisa. 

Você não terá nenhum custo se optar participar dessa pesquisa, ficando todas as despesas 
dos exames por conta do pesquisador principal. 

 
Marciano Lima Sampaio                                  Data 21/03/2007 
Pesquisador responsável 
 
Pessoa que obteve o consentimento               Data 23/03/2007 
 
Eu, Graciela Josué de Oliveira, nº de matrícula 0270197, abaixo assinado, concordo em participar do 
estudo EFEITOS DO TRATAMENTO DO CONTROLE DO ESTRESSE E REGULAÇAO 
NÉUROENDÓCRINA NOS SINTOMAS DA ANSIEDADE E DEPRESSAO EM ESTUDANTES DE 
MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, como sujeito .. Fui devidamente informado e 
esclarecido pelo pesquisador sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 
possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar o 
meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leva à qualquer penalidade para minha 
pessoa. 
 
Local: UNIFAC 
Data: 23/03/2007 
Assinatura do sujeito da pesquisa 
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ANEXO B 

APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 

  

 


