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RESUMO 

 

Introdução: O ingresso na universidade proporciona maior vulnerabilidade e 
exposição a eventos que podem impactar a saúde mental. Esse risco pode ser ainda 
maior durante a pandemia de COVID-19. Objetivo: Avaliar os sintomas de depressão, 
ansiedade e estresse entre estudantes universitários do Instituto Saúde e Sociedade, 
do campus Baixada Santista da Universidade Federal de São Paulo, nos momentos 
pré e durante a pandemia de COVID-19. Método: Estudo quantitativo, descritivo e 

com delineamento longitudinal. A amostra foi por conveniência. Os instrumentos foram 
auto-aplicados, sendo eles: questionário sociodemográfico e econômico, Escala de 
Depressão, Ansiedade e Estresse (DASS-21). Para a análise do desfecho da DASS-
21, foi utilizado o modelo de regressão multivariada Generalized Additive Models for 
Location, Scale and Shape. Resultados: A amostra foi composta por 102 estudantes, 
a maioria do sexo feminino (71,6%), com menos de 25 anos de idade (85,3%), da cor 
branca (67,6%), solteira (96,1%), sem filhos (98%), com religião (56,9%), cursando 
período integral (84,31%) e do terceiro ao quinto ano do curso (65,69%). Antes da 
pandemia metade dos estudantes apresentou depressão classificada como 
normal/leve (50,0%) e durante a pandemia menos estudantes tiveram essa 
classificação (38,2%);14,7% apresentaram depressão classificada como muito grave 
antes da pandemia e durante a pandemia esse índice foi de 26,5%. Pouco mais da 
metade dos estudantes apresentaram níveis de ansiedade normal/leve antes e 
durante a pandemia, índice que se manteve estável. Para o estresse, antes da 
pandemia, 52,9% dos estudantes apresentaram classificação grave, durante a 
pandemia esse índice foi de 22,5%. Os fatores de risco para depressão e ansiedade 
foram: ter utilizado o sistema de cota para o ingresso na universidade, ter iniciado 
tratamento psicológico/psiquiátrico durante a pandemia e se sentir frequentemente 
solitário. Ser da cor branca, estudar em período integral e o período da pandemia 
também se mostraram como fatores de risco para os sintomas de depressão. Para 
ansiedade, foram detectados como fatores de risco: momento antes da pandemia e 
uso de medicação. Ainda foram detectados efeitos de interação entre os sintomas de 
ansiedade e o período anterior e durante a pandemia com a variável com quem reside. 
Para o estresse, o período da pandemia, ser do sexo feminino, sentir solidão e uso de 
medicação foram considerados fatores de risco. Os fatores de proteção para 
depressão foram: mais idade e ter preferência religiosa, enquanto para ansiedade: 
renda familiar de até três salário mínimos e receber auxílio permanência. Conclusão: 
Os resultados sugerem que, durante os meses iniciais da pandemia, os sintomas de 
depressão e estresse aumentaram; enquanto os sintomas de ansiedade reduziram 
entre os estudantes universitários. 

Palavras-chave: Universitários; Depressão; Estresse; Ansiedade; Pandemia; COVID-

19. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: University admission provides greater vulnerability and exposure to 

events that can impact mental health. This risk may be even greater during the COVID-

19 pandemic. Objective: To evaluate symptoms of depression, anxiety and stress 

among students of UNIFESP - Health and Society Institute from Campus Baixada 

Santista, before and during COVID-19 pandemic. Methodology: Quantitative, 

descriptive and longitudinal study. The sample was for convenience and the study was 

carried out in two phases: in personal and online. The instruments were self-applied, 

they were: Sociodemographic and Economic Questionnaire, Depression, Anxiety and 

Stress Scale (DASS-21). For the analysis of the outcome of DASS-21, the multivariate 

regression model Generalized Additive Models for Location was used. Results: The 

sample consisted of 102 students, mostly female (71,6%), less than 25 years old 

(85,3%), white (67,6%), single (96,1%), with no children (98%), with religious (56,9%), 

full-time course (84,31%) and students from third to fifth year (65,69%). Before 

pandemic, half of the students have shown a state of mild depression (50%) and, 

during pandemic, less students had this level of depression (38,2%); 14,7% have 

shown severe depression and, during pandemic, this percentage was 26,5%. More 

than half of the students presented mild anxiety levels before and during pandemic, 

this level was stable. For stress, before pandemic, 52,9% presented severe levels, and 

during pandemic this percentage was 22,5%. The risk factors for depression and 

anxiety were: having used the quota system to enter university, having started 

psychological/psychiatric treatment during the pandemic, and often feeling lonely. 

Moreover, being White-Caucasian, studying full-time and the moment during pandemic 

have been shown to be risk factors for depression. For anxiety, the risk factors detected 

were: the moment before pandemic and being under medical treatment. Interaction 

effects between anxiety symptoms and the period before and during the pandemic with 

the variable with whom they reside were also detected. For stress, pandemic, being 

female, often feeling lonely and being under medication have been identified as risk 

factors. The protective factors for depression were: older age and some religious 

preference; while for anxiety: household income of up to three minimum wages and 

receiving permanent assistance from University. Conclusion: The results suggest 

that, during the initial months of the pandemic, symptoms of depression and stress 

increased; while anxiety symptoms reduced among college students.  

Keywords: University Students; Depression; Stress; Anxiety; Pandemic, COVID-19. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ensino superior público federal passou por uma ampla expansão na década 

de 1990 por decorrência do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do 

Ministério da Educação. Esse plano teve como objetivo aumentar a democratização e 

fortalecer a educação superior no Brasil (BRASIL, 2007). 

Ressalta-se, neste plano, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), o Programa Universidade para Todos (PROUNI), o Programa de 

Interiorização das Universidades Federais, a Alteração do Fundo de Financiamento 

ao Estudante do Ensino Superior (FIES) e o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). Com destaque 

para o REUNI, esse foi instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007 

(BRASIL, 2007) e tem como propósito a expansão do acesso e permanência no ensino 

superior público (MARQUES; CEPÊDA; ZAMBELLO, 2015).  

Como estratégia complementar às propostas determinadas pelo REUNI, foi 

estabelecido o Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, no qual foi definida a criação 

do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES; BRASIL, 2010). Tal 

programa tem como finalidade ampliar as condições de permanência dos jovens na 

educação superior pública federal (BORGES; AQUINO, 2012). 

Diante dessas circunstâncias, o PDE representou uma importante iniciativa 

para fortalecer o ensino superior no país com a ampliação de vagas e a ordenação 

territorial pôde possibilitar que o ensino de qualidade fosse acessível às regiões mais 

afastadas dos centros metropolitanos dos estados. Desse modo, tal proposta buscou 

a garantia de inclusão social e, consequentemente, promoção do desenvolvimento 

nacional, além de auxiliar na democratização e na redução das desigualdades sociais 

no acesso ao ensino superior no Brasil (KOWALSKI, 2012). 

A Lei nº 12.711 de 29 de agosto de 2012, conhecida como Lei de Cotas, foi 

outro avanço para a educação superior (BRASIL, 2012a). Essa lei reservou 50% das 

vagas das universidades federais brasileiras para estudantes provenientes de escolas 

públicas. Tais vagas são subdivididas, ainda, entre estudantes de escolas públicas 

com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita, sendo 

a outra metade distribuída para estudantes de escolas públicas com renda familiar 
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superior a um salário mínimo e meio. Em ambas as situações, considera-se também 

o percentual correspondente à soma de pretos, pardos e indígenas no estado 

(BRASIL, 2012a). 

Contudo, a implementação das propostas do Governo Federal relacionadas à 

permanência estudantil e à democratização ao acesso à educação superior requerem 

a superação de dificuldades e limitações financeiras (ANDRADE et al., 2014; 

ANDRADE et al., 2016; LÉDA; MANCEBO, 2009; LEHER, 2010; MORGADO, 2009). 

Permanência estudantil configura-se como um outro desafio, o que exige 

investimentos e estratégias para que os estudantes, principalmente aqueles 

provenientes de classes sociais menos favorecidas, consigam concluir suas 

graduações e, assim, certificar uma democratização do ensino superior de forma 

efetiva (GANAM, 2016). 

A Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) aderiu ao processo de 

expansão, assim como outras Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). 

Atualmente, a universidade possui seis campi, três deles na região metropolitana de 

São Paulo. Em 2013, a UNIFESP iniciou o processo para atender as recomendações 

da Lei nº 12.711 (BRASIL, 2012a), ou seja, aumentar o número de cotas e alcançar, 

em 2016, o percentual de 50% de vagas designadas para aqueles estudantes que 

cursaram o ensino médio em escolas públicas. Desse total, 25% das vagas foram 

exclusivamente para estudantes de famílias com renda até um salário mínimo e meio 

per capita, além de se utilizar do critério étnico-racial, conforme os dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística para o estado de São Paulo (BRASIL, 2012a). 

À medida que a UNIFESP se expandiu geograficamente, processo equivalente 

ocorrido nas outras IFES, permitiu-se maior acesso à universidade e, 

consequentemente, a diversificação de seu público-alvo, tornando possível a 

presença, em número significativo, de estudantes provenientes das classes mais 

pobres da sociedade. A maior presença desse público mais socialmente vulnerável 

estimulou o incremento do suporte da universidade para a permanência desses 

estudantes até a conclusão do curso (GANAM, 2016; SCHWARTZMAN, 2008).  

Essa diversidade promovida pela expansão das universidades federais e do 

número de cotas tem provocado questionamentos em diversos pesquisadores no que 

tange a questões de saúde, incluindo a mental, e, também, a qualidade de vida do 

estudante universitário (CHERNOMAS; SHAPIRO, 2013; CIESLAK et al., 2012; 
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HALDORSEN et al., 2014; MENDES-NETTO et al., 2012). Estudos apontam que 

problemas financeiros também são fatores de risco para a saúde mental e a qualidade 

de vida dos estudantes (CHERNOMAS; SHAPIRO, 2013; CONCEIÇÃO et al., 2019; 

NOGUEIRA, 2017). Assim, considera-se que há maior vulnerabilidade social entre os 

estudantes que entraram na universidade pelo sistema de cota, e esta pode resultar 

em maior incidência de distúrbios de ansiedade, depressão e estresse nessa 

população (CHERNOMAS; SHAPIRO, 2013; GALINDO; MORENO; MUNÕZ, 2009; 

SEQUEIRA et al., 2013).  

Sabe-se que o ingresso em uma universidade provoca mudanças que 

demandam diversas adaptações na vida dos estudantes, sendo a saída da casa dos 

pais uma delas. Em dados sobre o perfil do estudante que ingressou no campus 

Baixada Santista da UNIFESP 2016 divulgados em relatório (RABINOVICI et al., 

2016), teve-se que a maioria dos ingressantes era proveniente de outras cidades do 

estado de São Paulo. Esse mesmo relatório apontou que 52% desses alunos 

moravam em repúblicas e 1,6% em pensões ou residências coletivas.  

Dentre outras mudanças ocorridas por conta de se estar no curso universitário, 

tem-se o surgimento de novos vínculos afetivos, dúvidas em relação ao curso 

escolhido, à auto cobrança, à alta demanda de obrigações acadêmicas, à obtenção 

de responsabilidades complexas e exigentes, entre outros (AGOLLA; ONGORI, 2009; 

BALDASSIN; MARTINS; ANDRADE, 2006; BONIFÁCIO et al., 2011; LYRA; NAKAI; 

MARQUES, 2010; MOREIRA; FUREGATO, 2013; OSSE; COSTA, 2011). Portanto, a 

vida acadêmica é uma etapa da vida para muitos jovens que pode estar associada a 

fatores estressores, como autocobranças e frustrações (HIRSCH et al., 2018). Já o 

nível elevado de estresse pode desencadear o desenvolvimento de doenças físicas e 

psicológicas (SANTOS et al., 2019). Existe uma estreita relação entre os transtornos 

de ansiedade, estresse e depressão, os quais, consequentemente, podem contribuir 

para o aparecimento de outros transtornos, tais como: transtornos alimentares, 

transtornos do uso de abuso de álcool e outras drogas e até mesmo ideação suicida 

(ASSIS; OLIVEIRA, 2011; BAADER et al., 2014; LIPP, 2003; MARGIS et al., 2003; 

PENAFORTE; MATTA; JAPUR, 2016). 
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A grande quantidade de pesquisas científicas realizadas na última década 

sobre a incidência de sintomas de ansiedade, estresse e depressão em estudantes 

universitários evidencia a importância do assunto (CAICEDO; RUIZ, 2012; 

CHERNOMAS; SHAPIRO, 2013; GALINDO; MORENO; MUNÕZ, 2009; MOWBRAY 

et al., 2006; NEVES; DALGALARRONDO, 2007; SEQUEIRA et al., 2013; SILVEIRA 

et al., 2011; SOH et al., 2013). Somando-se a esse cenário, a pandemia causada pela 

doença do coronavírus 19 (COVID-19), trouxe não somente o medo de contrair o vírus, 

mas também afetou a saúde mental e econômica da população mundial (FARO et al., 

2020).  

Em 1937, o coronavírus (CoV) foi isolado, mas ficou conhecido somente em 

2002 e 2003 por causar a Síndrome Respiratória Aguda Grave, denominada SARS-

CoV. Nesse início do século XXI, a epidemia foi responsável por diversos casos de 

infecções no sistema respiratório, entretanto, foi controlada rapidamente e somente 

alguns países como Canadá, China e os Estados Unidos foram afetados pelo vírus 

(BRITO et al., 2020). 

Após 18 anos dos primeiros casos da SARS-CoV, uma doença causada por 

um novo coronavírus (o SARS-CoV-2) tem sido o responsável pela rápida 

disseminação da doença a nível global. Esta nova cepa apresenta potencial letal 

comparado com os outros integrantes da família, como SARS-CoV e o vírus causador 

da Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV), que teve origem na Arábia 

Saudita, em 2012. Entretanto, embora as cepas tenham surgido de um antecessor 

comum, o SARS-CoV-2 possui maior potencial de propagação e disseminação 

(BRITO et al., 2020). 

A doença provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) foi identificada pela 

primeira vez em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China. Em janeiro de 

2020, a World Health Organization (WHO) declarou-a como emergência internacional 

em saúde pública, devido à facilidade de propagação, à falta de conhecimento sobre 

o vírus e pelo aumento exponencial de contágios (WHO, 2020). Enquanto medidas 

preventivas para impedir a propagação do vírus, o isolamento social foi uma delas, 

sendo a mais eficaz para a prevenção de COVID-19 (AQUINO et al., 2020). Em 

relação população estudada na presente pesquisa, de estudantes universitários, a 

suspensão das atividades acadêmicas presenciais pode ser citada, com interferências 
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diretas na saúde mental dos estudantes (CHEN et al., 2020; LI et al., 2020; MOTA et 

al., 2021; YANG et al., 2021). 

Estudos realizados em 2020 e 2021 (recentes e durante o período pandêmico) 

revelam que houve um crescimento significativo de problemas psicológicos como 

ansiedade, depressão e estresse, entre os estudantes universitários no período 

pandêmico comparativamente a períodos normais (BECKER et al., 2021; COELHO et 

al., 2020; COUTINHO et al., 2020; MAIA; DIAS, 2020; MORALES, LOPEZ, 2020; 

SILVA; ROSA, 2021; TASSARA et al., 2021; TEIXEIRA et al., 2021).  

O aumento dos casos positivos para COVID-19, a nível global, parece ter 

gerado níveis de ansiedade, depressão e estresse mais acentuados, mesmo entre 

aqueles que não se encontram nos grupos de maiores riscos para o desenvolvimento 

de quadros mais graves da doença (WEISS; MURDOCH, 2020; ZHOU et al., 2020). 

O aumento de casos de depressão, ansiedade e estresse, por sua vez, no período 

pandêmico (CUNHA et al., 2021) podem ser entendidos a partir da análise de fatores 

geradores de estresse ocasionados pela pandemia, como o efeito da duração do 

período de quarentena, os receios em relação ao vírus ou à infecção, a frustração, a 

diminuição da renda, a informação inadequada, o desemprego e o estigma (MAIA; 

DIAS, 2020).  

As diversas vacinas desenvolvidas para imunização contra a COVID-19 podem 

instilar a esperança mais próspera e crucial para controlar a pandemia, pois, com a 

garantia de imunidade, será permitida uma menor preocupação com o distanciamento 

social (LIMA; ALMEIDA; KFOURI, 2021). No entanto, os efeitos e impactos da 

pandemia de COVID-19 na saúde mental da população ainda são incertos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1 Vida universitária 

 

Durante o primeiro ano de graduação há muitas expectativas em relação a 

como se dará a vida universitária, como imagens pessoais construídas pelos 

estudantes a respeito das suas capacidades e rendimento, a relação que terão com 

os professores e os outros alunos e a forma de usufruir da estrutura oferecida pela 

instituição (FERREIRA et al., 2009; FERREIRA et al., 2020). No entanto, as 

expectativas na entrada no ensino superior envolvem cognições, motivações e afetos 

cercados por idealizações nem sempre concretizadas (FARIAS; ALMEIDA, 2020). 

Essas idealizações podem gerar uma série de frustrações e atrapalhar o envolvimento 

do estudante com a universidade, comprometendo as atividades acadêmicas e seu 

nível de aprendizagem (FLEITH et al., 2020). 

Comumente, o início da graduação gera desafios de adaptação à nova rotina 

(TAMASHIRO et al., 2019). A iniciação no ensino superior é um período de transição 

que repercute no desenvolvimento psicológico dos estudantes, já que na maioria das 

vezes representa a primeira tentativa de uma identidade autônoma (FARIAS; 

ALMEIDA, 2020; NOGUEIRA, 2017). Por essas questões, é de grande importância o 

acolhimento ao estudante, tanto em relação às demandas socioeconômicas, como as 

de ordem pessoal (TOMANARI; MARQUES; BICEGO, 2021). 

Diante desse cenário, os primeiros anos da graduação são considerados 

aqueles com maiores taxas de prevalência de sintomas de depressão e ansiedade 

entre os estudantes (FERNANDES et al., 2018). Os transtornos como depressão, 

estresse e ansiedade podem atingir as pessoas em diferentes etapas do ciclo vital, 

mas a sintomatologia associada a esses tende a surgir pela primeira vez no início da 

vida adulta, principalmente no período universitário (PENHA; OLIVEIRA; SOUSA, 

2021), sendo o transtorno de ansiedade o mais frequente (JARDIM; CASTRO; 

FERREIRA-RODRIGUES, 2020). 
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A alta prevalência de sintomas de depressão, ansiedade e estresse nos 

estudantes universitários é considerada alarmante (MAIA; DIAS, 2020). As pesquisas 

endossam um predomínio dessa sintomatologia no sexo feminino, não somente entre 

os indivíduos que estão na universidade, mas também em relação aqueles que 

desempenham outras atividades na sociedade em geral (JARDIM; CASTRO; 

FERREIRA-RODRIGUES, 2020).  

Os transtornos psicológicos não apenas implicam em prejuízos na saúde, no 

desempenho e na qualidade de vida dos estudantes, como também podem trazer 

consequências no círculo familiar, nos relacionamentos e outras esferas da vida 

(SILVA, 2019). O sofrimento vivenciado influencia no aproveitamento dessa fase da 

vida, a qual deveria ser caracterizada por oportunidades de aprendizado constante, 

formação de vínculos com professores e colegas, desenvolvimento de autonomia e 

de sentimentos de independência, contribuindo com o preparo para a vida profissional 

futura (CHANG; YUAN; WANG, 2020; JARDIM; CASTRO; FERREIRA-RODRIGUES, 

2020; MAZETTI, 2020). Por essas razões, a saúde do estudante precisa ser 

compreendida a partir da relação entre as demandas inerentes ao ensino superior e 

os aspectos sociais, pessoais e também econômicos, levando em consideração a 

vulnerabilidade e o sofrimento psíquico dos universitários (JARDIM; CASTRO; 

FERREIRA-RODRIGUES, 2020). 

 

2.2 Estresse 

 

Hans Selye (1936) foi o pioneiro a definir o conceito de estresse. De acordo 

com o autor, estresse é um elemento presente em diversos tipos de condições físicas 

ou psicológicas que produzem modificações na estrutura e composição química do 

organismo e, consequentemente, compromete a homeostase desse (SELYE, 1936) 

Mais recentemente, Lipp (2010) definiu estresse como uma reação de 

adaptação do organismo diante de um estímulo externo proveniente do meio em que 

está inserido ou uma resposta a um estímulo interno, relacionado a fatores psíquicos 

e/ou fisiológicos. Esse estado pode, ainda, provocar reações no organismo, como 

tensão, taquicardia, sudorese, falta de concentração, falta de memória, irritabilidade e 

medo (CARVALHO; SERAFIM, 2002). Portanto, estresse pode ser compreendido 
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como uma vivência emocional conduzida por alterações bioquímicas, fisiológicas e 

comportamentais para a adaptação do organismo perante à situação (TAYLOR, 

2010).  

Selye (1936) deu origem ao termo Síndrome de Adaptação Geral e descreve a 

sequência de como o organismo reage ao agente estressor, configurando-se em duas 

fases. A primeira fase, também chamada de fase de alarme, tem como resposta 

fisiológica preparar o organismo para a ação, podendo ser de “luta” ou “fuga”. Isto é, 

o organismo reconhece o estressor e, então, ativa o sistema neuroendócrino. Por meio 

das glândulas adrenais, começam a ser produzidos e a liberados hormônios como 

adrenalina, noradrenalina e cortisol. Esses hormônios aceleraram a frequência 

cardíaca, dilatam as pupilas, aumentam a sudorese e a glicemia no sangue e 

contraem o baço para proporcionar maior fornecimento de oxigênio na circulação 

sanguínea. Ainda nesta fase acontece também a imunossupressão. Estes 

mecanismos ocorrem através de dois sistemas reguladores do estresse, o Eixo 

Simpático-Adrenal-Medular e o Eixo Hipotálamo-Pituitária-Adrenal (HPA).  

A segunda fase, ou adaptação, é quando o organismo faz reparos que foram 

causados na fase de alarme, reduzindo os níveis de hormônios (SELYE, 1936). 

Entretanto, se o fator estressor ainda persistir, será iniciada a terceira fase, chamada 

de exaustão, que pode causar o surgimento de doenças relacionadas ao estresse. 

Quando o estresse agudo acontece repetitivamente, esse pode causar complicações, 

como, por exemplo, alterações no sistema imunológico. De forma geral, o corpo 

humano está adaptado para enfrentar o estresse agudo, contanto que não ocorra 

frequente. Por outro lado, caso essas condições se tornem crônicas, os efeitos se 

intensificam e, consequentemente, o organismo se desgasta gravemente. 

Holanda et al. (2013) descrevem que um indivíduo normal, no momento em que 

se depara com uma situação estressante, tem seu cortisol e desidroepiandrosterona 

(DHEA) elevados no mesmo momento, sendo diminuídos quando há a estabilização 

do estado de estrese. O indivíduo que entra em um quadro de estresse crônico tem 

seus níveis cortisol elevados, e de DHEA baixos – isso faz com que a maior parte da 

pregnenolona diminua. Esse desequilíbrio faz com que o indivíduo entre em um 

quadro de hipocortisolismo, chamado de Exaustão Adrenal ou desregulação do eixo 

HPA (HOLANDA et al., 2013). 
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A desregulação do eixo HPA ocorre quando a glândula suprarrenal não 

consegue atender adequadamente a uma demanda excessiva provocada por 

situações contínuas e intensas de estresse (HUSEBYE et al., 2014). Essa 

desregulação pode se dar devido ao esgotamento das adrenais quando estão 

continuamente em função diante de situações de estresse crônico (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, 2021). A continuação de 

sucessivos acontecimentos estressantes proporciona condições de esgotamento ao 

indivíduo, provocando doenças psicossomáticas e mentais, como a ansiedade 

patológica e a depressão (LIPP, 2010; SILVA; GOULART; GUIDO, 2018).  

Com o decorrer do tempo, o ingresso na universidade é uma experiência que 

pode ser potencialmente estressora na vida dos estudantes, uma vez que constitui um 

processo complexo, que envolve uma série de aspectos (pessoais, específicos e 

contextuais), não se resumindo somente à formação profissional (LOPES et al., 2019; 

MEDEIROS; BITTENCOURT, 2017; OLIVEIRA, et al., 2020). A mudança de rotina e 

a saída do núcleo familiar para a vida universitária, por exemplo, são fatores que 

predispõe à vivência de níveis elevados de estresse e ansiedade e, assim, podem 

trazer prejuízos na qualidade de vida, no desempenho acadêmico e na saúde física e 

mental do estudante (LÚCIO et al., 2019; VENÂNCIO et al., 2021). Uma vez que os 

estudantes sofrem com esses eventos estressores, é possível deduzir que não há 

estratégias suficientemente efetivas para o enfrentamento dos desgastes decorrentes 

da vida acadêmica – um campo aberto para pesquisas e intervenções no sentido de 

promover a saúde dos discentes (LÚCIO et al., 2019; KESTENBERG et al., 2017). 

 

2.3 Ansiedade 

 

A ansiedade pode ser caracterizada por sensações de expectativa e 

antecipação de eventos futuros, podendo ser vivenciada como uma resposta normal 

a situações novas que tendem a diminuir após o processo de adaptação a elas. 

Quando passa a ser patológica, a ansiedade pode ser experimentada como uma 

resposta desajustada do organismo, provocando significativo sofrimento psíquico 

(FERREIRA et al., 2021). 
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Brandtner e Bardagi (2009) explicam que a ansiedade é um estado emocional 

que está relacionado a fatores fisiológicos e psicológicos e pode gerar reações 

desproporcionais frente à situação que a desencadeou. Outros autores também 

compreendem a ansiedade como um estado de antecipação de eventos que ainda 

não aconteceram, tais como, no contexto de jovem universitário, medo de reprovar 

em alguma disciplina, de terminar um relacionamento, de não arrumar emprego 

depois de egresso (RAMOS et al., 2018).  

Segundo Pereira e Lourenço (2012), a ansiedade pode ser manifestada por um 

sinal de alerta para a presença de um conflito interno, tendo como intuito avisar o 

organismo sobre um perigo iminente. Os autores explicam que, partindo desse 

conflito, o organismo pode responder reagindo ou esquivando-se com respostas 

adaptativas ou patológicas. A manifestação dessas respostas pode se dar por meio 

de sintomas específicos, como tremor, palpitações, diarreia, rubor facial, tensão 

muscular e suor excessivo, e também por meio de comportamentos de medo 

excessivo e de esquiva em relação à situação que gera ansiedade (PEREIRA; 

LOURENÇO, 2012, TAMASHIRO et al., 2019). 

O estresse ocorre na presença de fatores estressores, tais como (no contexto 

universitário): reprovação em alguma disciplina, término de relacionamentos, 

dificuldades de adaptação à universidade, distanciamento de núcleos familiares 

(LEITE; FRANÇA; LEITE, 2021). Não possuir apoio emocional nesses momentos 

pode levar à potencialização do sofrimento psíquico (SCHMIDT et al., 2020). Já a 

ansiedade é uma experiência emocional que acontece em razão de previsões de 

situações (portanto futuras, não aconteceram ainda) ou existência de circunstâncias 

que podem ser consideradas desagradáveis para o indivíduo (CUNHA et al., 2020). 

Os transtornos de ansiedade concomitantemente com os transtornos de humor, 

são os transtornos mentais de maior prevalência nas últimas décadas (desde os anos 

1990). Estes estão associados a mudanças ocorridas nos últimos séculos na 

sociedade e ao aumento das pressões socialmente impostas (CLARK; BECK, 2012; 

LEAL et al., 2011; MARCHI et al., 2013, SILVA et al., 2019). A ansiedade faz parte de 

nossas vidas, entretanto, conforme a intensidade com que é sentida e o modo como 

é manejada pode ser classificada como benéfica ou prejudicial (BENETON; 

SCHMITT; ANDRETTA, 2021; LANTYER et al., 2016; SCHÖNHOFEN et al., 2020). A 

ansiedade benéfica é estimulante quando associada com um controle adequado em 
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relação a planejamentos futuros e também gera motivações para persistir em metas 

(GOLEMAN, 2011). Por outro lado, quando o indivíduo se encontra em uma situação 

que lhe foi desagradável no passado pode ter como consequência um alto nível de 

ansiedade no momento atual, o que é, por sua vez, prejudicial à saúde (CUNHA et al., 

2021; GUIMARÃES et al., 2015).   

De acordo com a quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-V), ansiedade é caracterizada pela antecipação de alguma 

ameaça, que ao acontecer de maneira exacerbada pode ser definida como um 

transtorno psicopatológico de ansiedade (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION 

[APA], 2014). Transtornos de ansiedade conforme definição do DSM-V estão 

apresentados no Quadro 1. Cabe aqui um ressalte sobre a escolha do DSM-V no 

presente trabalho a despeito de outras classificações: por ser mais voltado para a área 

psiquiátrica e caracterizar apenas os transtornos mentais, esse foi o critério escolhido. 

Por outro lado, a Classificação Estatística Internacional de Doenças (CID) classifica 

todas as doenças existentes, não apenas as psiquiátricas, e padroniza a nomenclatura 

e seu respectivo código (MANCINI, 2021; MARTINHAGO; CAPONI, 2019). 

 

Quadro 1 – Tipos de Transtornos Ansiosos segundo o DSM-V 

TIPOS DE TRANSTORNO ANSIOSOS SEGUNDO O DSM-V 

Transtorno de Ansiedade de Separação 

Mutismo Seletivo 

Fobia Específica 

Transtorno de Ansiedade Social (Fobia Social) 

Transtorno de Pânico 

Agorafobia 

Transtorno de Ansiedade Generalizada 

Transtorno de Ansiedade Induzido por Substância/Medicamento 

Transtorno de Ansiedade Devido a Outra Condição Médica 

Transtorno de Ansiedade Especificado 

Transtorno de Ansiedade Não Especificado  

Fonte: APA (2014). 



22 
 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) apontou que o Brasil é considerado o 

país que possui o maior número de pessoas com ansiedade do mundo, 

correspondendo a 18,6 milhões de brasileiros (9,3% da população) (OMS, 2017). 

Dentre os estudantes universitários, a prevalência é mais alta entre mulheres e 

estudantes do primeiro ano (LEÃO et al., 2018; SACRAMENTO et al., 2021). Cabe 

lembrar que ansiedade e estresse não são vivenciados da mesma maneira por todos 

os estudantes, uma vez que alguns possuem maior resiliência enquanto outros 

apresentam maior possibilidade de desenvolver o estresse patológico (QUEVEDO; 

SCHMITT; KAPCZINSKI, 2008). Pode-se citar, entre os eventos e atividades que 

podem aumentar os níveis de ansiedade entre estudantes, aqueles que requerem 

interação social e acadêmica como a participação em exposições orais, 

apresentações de seminários e atividades extracurriculares (MAIA; DIAS, 2020).  

 

2.4 Depressão 

 

Os distúrbios de ansiedade e depressão estão associados a diversos fatores 

como genéticos, bioquímicos, psicológicos e sociofamiliares (CUNHA; BASTOS; 

DUCA, 2012; ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE, 2010; MALIGIERI, 

2021). Para se diagnosticar o transtorno depressivo leva-se em consideração a 

duração, frequência e intensidade dos sintomas presentes no quadro clínico (RAMOS 

et al., 2019) tais como: humor deprimido, desânimo, mudança no apetite e no padrão 

de sono, irritabilidade, baixa autoestima, anedonia, pessimismo, visões sombrias em 

relação ao futuro, ideias de culpa, fadiga, concentração prejudicada, pensamento de 

morte, autoagressão e suicídio. A depressão é um dos principais fatores de risco para 

o suicídio (BRASIL, c2021; VIEIRA et al., 2017). O DSM-V classifica os transtornos de 

depressão conforme pode-se observar no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Tipos de Transtornos Depressivos segundo o DSM-V 

TIPOS DE TRANSTORNOS DEPRESSIVOS SEGUNDO O DSM-V 

Depressão Maior 

Depressão persistente – distimia 

Transtorno disfórico pré-menstrual 

Transtorno disruptivo da desregulação de humor 

Depressão induzido por substâncias/medicamento 

Depressão devido a outra condição médica 

Fonte: APA (2014). 
 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, c2021), a depressão configura-

se como um distúrbio afetivo muito evidente nas sociedades contemporâneas, sendo 

apontada como questão de saúde pública, sendo considerados os problemas de 

saúde pública que mais causam incapacidade para a sociedade (DALGALARRONDO, 

2008). No Brasil, a prevalência de depressão ao longo da vida é, aproximadamente, 

15,5% (BRASIL, c2021), ocupando o quarto lugar entre as principais causas de ônus 

na vida (OMS, 2017).  

Na literatura, alguns fatores de risco para a depressão já foram consolidados, 

como: sexo feminino, mulheres casadas, homens vivendo sozinhos, idade variando 

entre 20 a 40 anos de idade, perdas parentais antes da adolescência, histórico familiar 

de depressão, ausência de um confidente, acontecimentos vitais negativos e 

residência em área urbana (CYBULSKI; MANSANI, 2017). 

A depressão reduz a criatividade, a vontade de viver e interagir com outras 

pessoas, sendo comum um sentimento intenso de infelicidade e tristeza. No contexto 

universitário, a depressão potencializa o temor em falar em público, apresentar 

trabalhos e realizar avaliações orais, trazendo muito sofrimento e reduzindo a 

qualidade de vida do universitário (FERREIRA et al., 2009; LEÃO et al., 2018; PENHA; 

OLIVEIRA; SOUSA, 2021). Aspectos pessoais como baixa autoestima, baixa 

resiliência e baixa tolerância à frustração, tornam os estudantes mais vulneráveis e 

propícios a desenvolver depressão. Tais estudantes necessitam de maior apoio e 

mecanismos que ampliem sua resiliência (QUEVEDO; SCHMITT; KAPCZINSKI, 

2008). 
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A depressão está associada a uma incapacitação social importante, assim 

como a uma grande utilização dos serviços de saúde não especializados, o que 

retarda o diagnóstico, curso, prognóstico, tratamento, cura e/ou reabilitação do 

paciente. Por isso, é válido viabilizar a implantação de serviços de acompanhamento 

pedagógico, psicopedagógico, psicológico e psiquiátrico também no ambiente 

universitário (BARRETO, 2020). 

 

2.5 Influência da pandemia na potencialização dos sintomas de estresse, 

ansiedade e depressão 

 

Correia, Ramos e Bahten (2020) descreveram que a pandemia do novo 

coronavírus tornou-se um assunto de destaque, seja no imaginário popular, nos 

veículos de mídia ou nas páginas da literatura científica. Esta realidade é decorrente 

do medo, da incerteza e, principalmente, do desconhecimento sobre o comportamento 

e consequências a longo prazo da doença (CORREIA; RAMOS; BAHTEN, 2020). A 

doença impactou de maneira contundente o cotidiano dos indivíduos, pois foram 

necessárias medidas rígidas de isolamento social. O certo é que a COVID-19 

impregnou-se no cotidiano de todos, de forma dominante e, talvez, sem precedentes 

(CORREIA; RAMOS; BAHETEN, 2020). 

O CoV pertence a uma família de vírus que provoca infecções respiratórias e 

foi identificado pela primeira vez em 1960. Atualmente, os tipos mais conhecidos são: 

SARS-CoV, MERS-CoV e SARS-CoV-2 – causador da doença nomeada COVID-19. 

As infecções por estes tipos de CoV em seres humanos são consideradas graves 

podendo levar a óbito (LIMA, Cláudio, 2020). De forma geral, a transmissão dos CoV 

costuma ocorrer pelo ar ou por contato com pessoas infectadas (FUNDAÇÃO 

OSWALDO CRUZ [FIOCRUZ], 2020; GARCIA, 2020). De acordo com a FIOCRUZ 

(2020), qualquer pessoa que tenha contato próximo (cerca de um metro) com alguém 

com sintomas respiratórios está em risco de ser exposta à infecção.  

Estudos que foram conduzidos durante e após as epidemias de SARS-CoV (em 

2003) e ebola (em 2014) comprovaram o aumento de transtorno por estresse pós-

traumático, ansiedade e depressão na população (NABUCO; PIRES DE OLIVEIRA; 

AFONSO, 2020; SHUJA et al., 2020). De acordo com a OMS, o impacto psicológico 
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decorrente da pandemia de COVID-19 na população é de extrema preocupação (AS 

NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL, 2020). Uma das principais consequências esperadas 

é o aumento de sintomas de ansiedade, depressão e estresse (ENUMO et al., 2020; 

SON et al., 2020). O sentimento de incerteza em relação ao futuro, as medidas 

preventivas de isolamento que alteraram o cotidiano das pessoas de forma drástica, 

a separação súbita seja do ambiente social ou familiar do indivíduo, tornaram-se 

estímulos para o surgimento desses sintomas (CAO et al., 2020, DUARTE et al., 2020; 

LU et al., 2020). 

Xiang et al. (2020) descreveram que o cenário produzido pela COVID-19 pode 

ser propício para o desenvolvimento de estratégias de orientação, atenção e 

tratamento à saúde mental da população. Estudos realizados com estudantes 

universitários no Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, China, Suíça, Paquistão, 

Austrália, Emirados Árabes Unidos e Taiwan constataram que a maior parte dos 

estudantes apresentam alguma sintomatologia de estresse, depressão e ansiedade 

por consequência do período pandêmico. Esses estudos também evidenciaram que 

os estudantes da área da saúde tiveram a saúde mental mais prejudicada em relação 

aos universitários oriundos de cursos de graduação de outras áreas (ABUHMAIDAN; 

AL-MAJALI, 2020; BALOCH et al., 2021; CONRAD et al., 2021; COPELAND et al., 

2021; EVANS et al., 2021; FU et al., 2021; GUNDIM et al., 2021; LAI et al., 2020; LI et 

al., 2021; LYONS et al., 2020; MARIN et al., 2020; MOTA et al., 2021; TEIXEIRA et 

al., 2021; VOLKEN et al., 2021). 

Desta forma justifica-se a necessidade do presente estudo para se avaliar o 

impacto da pandemia de COVID-19 na saúde mental dos universitários em um 

contexto brasileiro. Assim, intervenções podem ser desenvolvidas com o intuito de 

amenizar tal impacto e suas consequências nessa população. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Avaliar os fatores associados aos sintomas de depressão, ansiedade e estresse 

entre estudantes universitários do Instituto de Saúde e Sociedade, campus Baixada 

Santista, da Universidade Federal de São Paulo, nos momentos de pré e durante a 

pandemia de COVID-19. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

a) Caracterizar os estudantes segundo os dados sociodemográficos; 

b) Identificar a frequência e a intensidade dos sintomas de depressão entre os 

estudantes nos momentos pré e durante a pandemia da COVID-19; 

c) Estimar a frequência e a intensidade dos sintomas de ansiedade entre os 

estudantes nos momentos pré e durante a pandemia da COVID-19; 

d) Mensurar a frequência e a intensidade dos sintomas de estresse entre os 

estudantes nos momentos pré e durante a pandemia da COVID-19; e 

e) Comparar a frequência e a intensidade dos sintomas de depressão, ansiedade e 

estresse no momento pré e durante a pandemia de COVID-19. 
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4 METODOLOGIA 

 

Foi realizado um estudo quantitativo, descritivo e com delineamento 

longitudinal. Enquanto parte de um projeto maior, a primeira fase da coleta de dados 

ocorreu presencialmente no campus da Baixada Santista da UNIFESP, nos dias nove, 

10 e 11 de março de 2020, uma semana antes da suspensão das aulas presenciais 

devido ao isolamento social ocasionado pela COVID-19. O projeto original foi, então, 

modificado e submetido à nova apreciação ética, desta vez com objetivos de comparar 

os desfechos avaliados (depressão, ansiedade e estresse) antes e durante os meses 

iniciais da pandemia. A segunda fase da coleta de dados foi realizada por meio de 

questionário online, tendo início no dia 14 de junho e encerramento no dia 14 de julho 

no ano de 2020.  

 

4.1 Local 

 

O estudo ocorreu no Instituto de Saúde e Sociedade do campus Baixada 

Santista da UNIFESP. Este foi o primeiro campus da expansão da referida 

universidade, e teve sua inauguração em 2004. Atualmente, possui seis cursos de 

graduação em período integral (Educação Física, Fisioterapia, Psicologia, Nutrição, 

Terapia Ocupacional), com exceção ao curso de Serviço de Social que é ministrado 

nos períodos vespertino e noturno, este campus tem aproximadamente 2.500 alunos 

matriculados.  

O campus possui o Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) que é um órgão 

multiprofissional e conta com médicos, enfermeiras e pedagogas que trabalham em 

prol da Política de Assistência Estudantil para graduandos e pós graduandos, definida 

pelo Conselho de Assuntos Estudantis da instituição. As principais competências do 

NAE são: promover ações que visem contribuir para as políticas de permanência 

estudantil, e colaborar com a consolidação de dados e informações a respeito da 

atenção ao discente conforme os preceitos da transparência e da informação.  
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No dia 11 de março de 2020, a OMS declarou pandemia de coronavírus no 

Brasil. No dia 13 março, o Ministério da Saúde decidiu que deveria ser aplicado 

protocolo de medidas para a prevenção da COVID-19, como isolamento social e a 

quarentena. Foi nesse momento que todas as atividades presenciais da UNIFESP 

foram suspensas.  

O Brasil registrou o total de 569.411 óbitos por coronavírus, com 20.364.099 

casos confirmados da doença e 19.218.630 de indivíduos recuperados desde o início 

da pandemia até o dia 15 de agosto de 2021. O estado de São Paulo, em comparação 

com os demais estados registrou mais casos de morte (142.588) por COVID-19. Em 

toda a Baixada Santista, no final do ano de 2020, foram contabilizadas 75.680 

confirmações de casos da COVID-19 e 2.569 mortes (G1, 2020). Entretanto, esses 

números podem ter sido ainda maiores se forem levados em consideração casos 

positivos que não foram diagnosticados e também atrasos nas notificações (BRASIL, 

2021).  

 

4.2 Participantes 

 

Os critérios de inclusão do estudo foram: ter 18 anos ou mais e estar cursando 

a graduação no Instituto de Saúde e Sociedade do campus Baixada Santista da 

UNIFESP. Os critérios de exclusão foram: os estudantes que não tivessem participado 

da primeira coleta de dados (presencial) ou da segunda etapa do estudo (através de 

formulário online).   

Foi realizada uma amostra por conveniência e todos os estudantes que 

preenchiam os critérios de inclusão foram convidados a participar da pesquisa. No 

momento presencial, o questionário foi respondido por 165 estudantes. No modo 

online, 102 universitários responderam ao questionário. 
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4.3 Procedimentos de coleta dos dados 

 

Este estudo compõe um projeto de pesquisa maior e foi composto por duas 

etapas, uma presencial e outra online. Fluxograma completo está apresentado na 

Figura 1. 

a) Etapa presencial: os estudantes foram convidados a participar do estudo 

pessoalmente durante o período do início ou encerramento das aulas, com a 

autorização prévia dos professores de cada unidade curricular. Inicialmente, todos 

foram esclarecidos quanto aos objetivos do estudo e aspectos éticos envolvidos. 

Inciamos a coleta com os alunos do curso de Fisioterapia, que acabou resultando 

na maior parte da amostra do estudo. Durante a entrega dos questionários, houve 

recusa de três alunos. Após a checagem dos questionários respondidos, foi 

realizada a exclusão de um aluno que não havia assinado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE, modelo apresentado no Apêndice A). 

Nesta etapa,165 alunos responderam aos questionários e assinaram o TCLE.  

b) Etapa online: após a aprovação da emenda enviada ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) para a realização da aplicação do questionário online 

(CAAE:36114620.3.0000.5505), os 165 estudantes que responderam ao 

questionário no momento presencial foram convidados e esclarecidos sobre a 

participação na segunda etapa da pesquisa. Essa etapa ocorreu após três meses 

e dois dias da primeira coleta presencial. O questionário foi aplicado por meio de 

autopreenchimento a partir de um formulário construído na plataforma Google 

Forms. Houve quatro tentativas por mensagens através do aplicativo WhatsApp. 

Quinze números de telefones, informados pelos participantes na primeira coleta 

de dados, estavam incorretos e os estudantes não foram localizados. Houve 

também duas tentativas de contato e convite por e-mail (novamente a partir de 

dados coletados na etapa presencial), porém, 23 endereços de e-mails retornaram 

como inexistentes. No decorrer desta etapa, 17 formulários foram duplicados, pois 

foram respondidos pelos mesmos estudantes. Em decorrência disso, esses 

estudantes foram excluídos da pesquisa. O questionário online ficou disponível na 

plataforma para os estudantes por 40 dias. Na coleta online, 102 estudantes 

universitários responderam ao questionário e esse é o total da amostra final do 

estudo.  
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Figura 1 – Fluxograma para a realização da coleta de dados do estudo
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Todos os 165 estudantes que participaram do estudo receberam por e-mail um 

feedback contendo orientações acerca de como lidar com fatores estressantes que 

podem ter surgido durante a pandemia ou até mesmo se agravado e, assim, 

aumentado o risco para sintomas de depressão, ansiedade e estresse. Além disso, os 

estudantes também receberam, por e-mail, um material que foi confeccionado pelo 

grupo de pesquisa sobre orientações gerais sobre depressão, ansiedade e estresse, 

assim como indicação de locais que podem buscar ajuda profissional, psicológica e 

psiquiátrica, caso desejarem e/ou necessitarem (Anexo A).  

 

4.4 Instrumentos 

 

Utilizou-se para a coleta de dados da pesquisa um questionário de 

caracterização sociodemográfica (Anexo B) e a Escala de Depressão, Ansiedade e 

Estresse (DASS-21) de Lovibond e Lovibond (1995) (Anexo C). 

 

4.4.1 Questionário de caracterização sociodemográfica 

 

O questionário abrangeu questões relativas a dados fundamentais para melhor 

caracterização dos estudantes universitários. Foram incluídas questões como: idade, 

sexo, curso, período em que está da graduação, ano do curso, ano de ingresso, 

estado civil, se possui filho(s), com quem reside, se trabalha ou se faz estágio e com 

que frequência pratica atividade física, bem como questões clínicas relacionadas à 

saúde física e mental. Vale ressaltar que este estudo compõe um projeto de pesquisa 

maior; dessa maneira, nem todo o material contido nos questionários foi empregado 

na análise apresentada no presente estudo. 

  



32 
 

4.4.2 Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse (DASS-21) 

 

É um instrumento desenvolvido por Lovibond e Lovibond (1995). A DASS tem 

como objetivo medir os sintomas de estresse, ansiedade e depressão, com base no 

modelo tripartido em que os sintomas de ansiedade e depressão se agrupam em três 

estruturas básicas. A primeira é definida pela presença de afeto negativo, podendo 

ser mal humor, insônia, irritabilidade e desconforto. Esses sintomas são inespecíficos 

e podem estar presentes tanto na ansiedade como na depressão. A segunda é 

composta por fatores que indicam sintomas específicos para a depressão, como 

anedonia e ausência de afeto positivo. A terceira trata dos sintomas específicos da 

ansiedade, tensão somática e hiperatividade (WATSON et al., 1995). 

A princípio a DASS foi desenvolvida para a população adulta e consistia de 42 

itens que indicavam sintomas emocionais negativos, entre eles depressão, ansiedade 

e estresse. As análises fatoriais realizadas durante o desenvolvimento do instrumento 

revelaram que os principais sintomas de ansiedade incluíam excitação fisiológica, 

como mãos suadas, tremores e aumento do batimento cardíaco, assim como a 

consciência subjetiva do afeto ansioso e as tendências de fuga ou de evitação. Em 

contrapartida, os sintomas de depressão foram agrupados e incluíam diminuição ou 

incapacidade de sentir alegria, pensamentos negativos, desesperança, 

desvalorização da vida, inércia e depreciação. Também foi inserida, na versão 

original, uma subescala de tensão/esforço (LOVIBOND; LOVIBOND, 1995). Essa 

última subescala surgiu também a partir da análise fatorial e agregou os seguintes 

itens: dificuldade de relaxar, tensão, impaciência, agitação e irritabilidade, este se 

constitui enquanto a subescala de estresse (SZABÓ, 2010). 

Segundo Lovibond e Lovibond (1995), as subescalas (Depressão, Ansiedade e 

Estresse) foram desenvolvidas de maneira que os fatores começaram a ser 

determinados por meio de consenso clínico e, em seguida foram aprimoradas com 

dados empíricos, com métodos e técnicas de análise fatorial. Os mesmos autores, 

Lovibond e Lovibond, propuseram uma versão reduzida da DASS com 21 itens, tendo 

a estrutura trifatorial da escala mantida. A versão utilizada para o estudo foi a validada 

para o português do Brasil (VIGNOLA; TUCCI, 2014).  
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A escala é do tipo Likert é constituída por um conjunto de itens e frases que 

possuem como resposta quatro possibilidades de pontuação: 0, 1, 2 e 3. O 

respondente assinala, de acordo com os sintomas vivenciados durante a última 

semana, o grau de concordância, desde “Discordo totalmente”, que indica pontuação 

zero, até “Concordo totalmente”, cuja pontuação é três (CUNHA, 2007). Os itens 3 

(“não consegui vivenciar nenhum sentimento positivo”), 5 (“achei difícil ter iniciativa 

para fazer a coisas”), 10 “senti que não tinha nada a desejar”), 13 (“senti-me 

depressivo e sem ânimo”), 16 (“não consegui me entusiasmar com nada”), 17 (“senti 

que não tinha valor como pessoa”) e 21 (“senti que a vida não tinha sentido”) 

constituem o fator Depressão. Os itens 1 (“achei difícil me acalmar”), 6 (“tive a 

tendência de reagir de forma exagerada às situações”), 8 (“senti que estava sempre 

nervoso”), 11 (“senti-me agitado”), 12 (“achei difícil relaxar”), 14 (“fui intolerante com 

as coisas que me impedissem de continuar o que eu estava fazendo”) e 18 (“senti que 

estava um pouco emotivo/sensível demais”) constituem o fator de Estresse. Por 

último, o fator Ansiedade é composto pelos itens 2 (“senti minha boca seca”), 4 (“tive 

dificuldade em respirar em alguns momentos [ex. respiração ofegante, falta de ar, sem 

ter feito nenhum esforço físico]”), 7 (“senti tremores [ex. nas mãos]”), 9 (“preocupei-

me com situações em que eu pudesse entrar em pânico e fosse ridículo[a]”), 15 (“senti 

que ia entrar em pânico”), 19 (“percebi meu coração alterado mesmo não tendo feito 

nenhum esforço físico [ex. taquicardia, disritmia cardíaca]”) e 20 (“senti medo sem 

motivo”).  

O resultado é obtido por meio da soma dos escores dos itens para cada uma 

das três subescalas, sendo que o resultado final deve ser multiplicado por dois. Na 

Tabela 1 estão apresentados os escores de correção da escala, que leva em conta os 

níveis “normal/leve”, “mínimo”, “moderado”, “grave” e “muito grave” para a 

manifestação de estresse, ansiedade e depressão. 

Tabela 1- Faixas de Severidade - escores de corte da DASS-21 

  ZEscore Percentual Depressão Ansiedade Estresse 

Normal/Leve <0,5 0-78 0-9 0-7 0-14 

Mínimo 0,5-1,0 78-87 10-13 8-9 15-18 

Moderado 1,0-2,0 87-95 14-20 10-14 19-25 

Grave 2,0-3,0 95-98 21-27 15-19 26-33 

Muito Grave > 3,0 98-100 28 + 20 + 34 + 

Fonte: Manual DASS (LOVIBOND; LOVIBOND, 2004). 
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4.5 Análise dos dados 

 

As análises descritivas das variáveis foram feitas e apresentadas por meio de 

distribuição de frequência e porcentagens, medidas de tendência central, dispersão e 

intervalos. 

Para análise dos desfechos investigados foi utilizado o modelo de regressão 

multivariada Generalized Additive Models for Location, Scale and Shape (GAMLSS) 

(AKANTZILIOTOU; RIGBY; STASINOPOULOS, 2002). O GAMLSS assume que as 

observações y_i para i = 1, ..., n com função densidade de probabilidade f(y_i ┤| θ^i) 

condicional sobre θ^ionde θ^i = (θ_i1,… θ_ip) é um vetor de parâmetros de tamanho 

p, cada um relacionado com um conjunto de variável, são independentes. Também 

assume uma função de relação monótona, dada por g(.), que relaciona o k-ésimo 

parâmetro θ^k com as variáveis independentes do modelo.  

Em muitas situações práticas são requeridos no máximo quatro parâmetros (p 

= 4), usualmente caracterizados pela posição (θ_1 = µ), escala (θ_2 = σ), assimetria 

(θ_3 = υ) e curtose (θ_4 = τ). Enquanto os dois primeiros parâmetros populacionais, 

aqui denotados por µ e σ, são referidos na literatura por parâmetros de posição (ou 

locação) e escala, respectivamente, os dois últimos υ e τ são denominados de 

parâmetros de forma. Com isto, temos os seguintes modelos: 

 

 

 

 

 

Onde µ, σ, υ, τ e 𝑥𝑗𝑘 para 𝑗 = 1, … , 𝐽𝑘 e k = 1,2,3,4 são vetores de comprimento 

n, βk = (β1k, … βJ′
kk) é um vetor de parâmetros de tamanho J′

k
 , 𝑋𝑘 e 𝑍𝑘 são matrizes 

de variáveis independentes fixas, conhecidas e de ordens 𝑛 𝑥 𝐽′
𝑘 e 𝑛 𝑥 𝑞𝑗𝑘  

respectivamente. Por fim, 𝛾𝑗𝑘  são umas variáveis aleatórias 𝑞𝑗𝑘-dimensional. 
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Foi utilizado o critério de informação de Akaike generalizado (VENABLES; 

RIPLEY, 2002) para a seleção das variáveis independentes que entraram na análise 

multivariada para as etapas presencial e online. As variáveis que entraram no modelo 

foram aquelas que apresentaram valor de penalidade igual a 4. A variável do tempo 

(tempo 1 = antes da pandemia, tempo 2 = durante a pandemia) foi mantida no modelo 

independente de sua significância estatística. 

Para avaliar a adequação do modelo ajustado, foi aplicado o teste de 

Normalidade de Shapiro-Wilk sobre os resíduos do ajuste. Para todos os parâmetros 

do modelo, foi calculado o aumento relativo da média, dado por AR(β) = |exp(β) – 1| x 

100. Valores acima de 1 indicam aumento relativo da média, enquanto que valores 

abaixo de 1 indicam redução relativa da média. A realização das análises dos dados 

foi realizada através do programa R, versão 4.0.1 (R CORE TEAM, 2020) que pode 

ser baixado gratuitamente. A adoção do nível de significância foi de 5% (α = 0.05). 

O Quadro 3 apresenta variáveis independentes e dependentes da primeira e 

segunda fases do estudo. Algumas variáveis independentes tiveram adaptações no 

questionário aplicado no momento da pandemia. Além disso, algumas respostas 

foram agrupadas ou dicotomizadas para a realização da análise multivariada e 

encontram-se no Quadro 4.  
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Quadro 3 - Apresentação das variáveis dependentes e independentes contidas no 

instrumento de coleta de dados 

Variáveis dependentes Variáveis independentes 

Depressão Idade (anos) 

Ansiedade Gênero 

Estresse Cor Autorreferida  
Período do curso  
Ano em que se encontra no curso  
Filhos  
Preferência religiosa  
Utilização de sistema de cota  
Quantidade de pessoas que vivem no domicílio  
Mora com pais e/ou irmãos  
Renda familiar mensal  
Está trabalhando  
Recebe auxílio permanência da UNIFESP  
Precisou de tratamento psicológico/psiquiátrico 
durante a pandemia  
Estado geral de saúde  
Se sentiu sozinho durante a pandemia  
Realizou automedicação 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

O Quadro 4 apresenta o agrupamento das variáveis da primeira fase. As 

possíveis respostas das variáveis antes de se realizar o agrupamento eram: gênero 

(masculino; feminino; prefere não se identificar; outros); cor autorreferida (branco; 

preto; pardo; indígena; amarelo; outros); período do curso (integral; vespertino; 

noturno; outros); ano que cursa (segundo; terceiro; quarto; quinto; outros); e 

preferência religiosa (não tenho; budismo; evangélica/protestante; espírita; judaica; 

orientais/budismo).  

Após o agrupamento, as variáveis consideradas como independentes na 

primeira fase da coleta foram: idade (em anos), gênero (masculino; feminino), cor 

autorreferida (branco; outros), período do curso (integral; outro), ano que se encontra 

(segundo; outro), filhos (sim; não), preferência religiosa (não; sim) e utilização de 

sistema de cota (não; sim). Na segunda fase da coleta, foram consideradas as 

seguintes variáveis: quantidade de pessoas que vivem no domicílio (contínua), mora 

com familiares (sim; não), renda líquida familiar mensal (até 3 salários mínimos; acima 

de 3 salários mínimos), está trabalhando (não; sim), recebe auxílio permanência da 

UNIFESP (não; sim), precisou de tratamento de saúde (não; sim), precisou de 
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tratamento psicológico/psiquiátrico durante a pandemia (sim; não), estado geral de 

saúde (ruim; boa; média; não sabe), se sentiu sozinho durante a pandemia (não; sim) 

e se fez uso de automedicação (não; sim). 

 

Quadro 4 – Agrupamento das variáveis na primeira fase para realização da análise 

multivariada 

Variáveis Agrupamento 

Gênero Masculino; feminino 

Cor Autorreferida Branco; outros 

Período do Curso Integral; outros 

Em que ano se encontra no curso Segundo; outros 

Filhos Não; sim 

Preferência Religiosa Não; sim 

Utilização de cota Não; sim 

Quantidade de pessoas que vivem no 
mesmo domicílio 

Variável numérica 

Mora com familiares Não; sim 

Renda líquida familiar mensal Até 3 salários mínimos; acima de 3 
salários mínimos 

Está trabalhando Não; sim 

Recebe auxílio permanência da 
UNIFESP 

Não; sim 

Precisou de tratamento de saúde Não; sim 

Precisou de tratamento 
psicológico/psiquiátrico durante a 
pandemia 

Não; sim 

Em geral, como tem estado a sua saúde 
emocional/mental durante a pandemia 

Ruim, boa, média, não sabe 

Se sentiu sozinho durante a pandemia Não; sim 

Durante a pandemia, realizou 
automedicação 

Não; sim 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

O Quadro 5 apresenta o agrupamento das respostas das variáveis que 

entraram na análise multivariada da segunda fase. As respostas das variáveis antes 

de serem agrupadas eram: quem são as pessoas que residem no mesmo domicílio 

(não sabe; recusou; familiares; pensionato; conjugue/companheiro; sozinho; 

república), renda líquida (1 salário mínimo; 3 a 5 salários mínimos; 5 a 10 salários 

mínimos; acima de 10 salários mínimos; são sabe), está trabalhando (não; fui 

demitido[a]; sim, fui demitido[a] do serviço; continuo trabalhando por home office; 
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outros) e se sentiu sozinho durante a quarentena (nunca; de vez em quando; 

raramente; não sabe). 

As seguintes variáveis tiveram as respostas agrupadas na segunda fase da 

coleta: quantidade de pessoas que vivem no domicílio (contínua), mora com familiares 

(sim; não), renda líquida familiar mensal (até 3 salários mínimos; acima de 3 salários 

mínimos), está trabalhando (não; sim), recebe auxílio permanência da UNIFESP (não; 

sim), precisou de tratamento de saúde (não; sim), precisou de tratamento 

psicológico/psiquiátrico durante a pandemia (sim; não), estado geral de saúde (ruim; 

boa; média; não sabe), se sentiu sozinho durante a pandemia (não; sim) e se fez uso 

de automedicação (não; sim). 

 

Quadro 5 - Agrupamento das variáveis na segunda fase para realização da análise 

descritiva dos dados 

Variáveis Código 

Gênero Masculino; feminino 

Cor Autorreferida Branco; outros 

Período do Curso Integral; outros 

Em que ano se encontra no curso Segundo; outros 

Filhos Não; sim 

Preferência Religiosa Não; sim 

Utilização de cota Não; sim 

Quantidade de pessoas que vivem no 
mesmo domicílio 

Variável numérica 

Mora com familiares Não; sim 

Renda líquida familiar mensal Até 3 salários mínimos; acima de 3 
salários mínimos 

Está trabalhando Não; sim 

Recebe auxílio permanência da 
UNIFESP 

Não; sim 

Precisou de tratamento de saúde Não; sim 

Precisou de tratamento 
psicológico/psiquiátrico durante a 
pandemia 

Não; sim 

Em geral, como tem estado a sua saúde 
emocional/mental durante a pandemia 

Ruim, boa, média, não sabe 

Se sentiu sozinho durante a pandemia Não; sim 

Durante a pandemia, realizou 
automedicação 

Não; sim 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
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4.6 Considerações éticas  

 

O presente estudo foi submetido ao CEP da UNIFESP (ANEXO D). Após a 

reformulação do estudo para a segunda fase, o projeto foi enviado para a Plataforma 

Brasil e aprovado com número do Parecer: 4.225.562, parecer final: 0923/2020 e 

CAAE:36114620.3.0000.5505. 

A pesquisa seguiu as recomendações das Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (BRASIL, 2012b). A 

participação dos alunos neste estudo foi de caráter voluntário. Foi garantido o sigilo 

em relação aos dados coletados e a segurança do anonimato. Também foi enfatizado 

que os estudantes poderiam retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa 

sem sofrer danos ou penalidades. Ainda, os participantes assinaram o TCLE 

separadamente nas duas etapas da pesquisa (presencial e online). 
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5 RESULTADOS 

 

A amostra foi composta por 102 estudantes universitários (Tabela 2), com idade 

variando entre 18 a 46 anos, sendo 71,57% mulheres e 28,43% homens, idade média 

entre 21,4 a 23,4 anos, respectivamente. Houve predominância de indivíduos de etnia 

branca (67,65%), solteiros (96,1%) e sem filhos (98,04%). A maioria revelou ser 

praticante de alguma religião (52,94%). 

No que diz a respeito às variáveis acadêmicas expressas na Tabela 3, a maior 

parte dos estudantes ingressou no ano de 2019, (31,37%). A maioria ingressou via 

Sistema de Seleção Unificada (SISU) (91,18%) e estava matriculada no curso de 

Fisioterapia (44,12%), cursando entre o terceiro e quinto ano (65,69%), em período 

integral (84,31%). Além disto, a maioria dos alunos não trancou nenhum semestre 

(96,08%) e não obteve reprovação em unidade curricular (64,71%), participou de 

algum projeto acadêmico (68,63%), não realizava estágio (86,27%) e não utilizaram o 

sistema de cota (67,65%). 
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Tabela 2 - Distribuições das frequências (n) e frequências percentuais (%) dos 

dados socioeconômicos e demográficos dos estudantes universitários do campus 
Baixada Santista (n = 102) 

Variáveis n % 

Idade   

18 a 23 84 82,3 

24 a 26 8 7,8 

27 a 29 4 3,9 

≥30 6 5,8 

Sexo 
  

Masculino 29 28,4 

Feminino 73 71,6 

Cor Autorreferida   

Branco 69 67,6 

Preto, Pardo, Indígena, Amarelo 33 32,3 

Estado Civil 
 

Solteiro(a), Divorciado(a) 98 96,1 

Casado(a), outros 4 3,9 

Filhos   

Não 100 98,0 

Sim 2 1,9 

Pessoas que vivem no mesmo domicílio  

1 14 13,7 

3 16 15,6 

2 10 9,8 

4 30 29,4 

5 21 20,6 

≥6 11 2,9 

Com quem reside   

Pai e/ou irmãos 36 35,3 

Parentes 62 60,8 

Não sabe/recusou 4 3,9 

Renda Familiar Mensal Total 

De 1 a 3 salários mínimos 44 43,1 

Superior a 3 salários mínimos 56 54,9 

Não sabe/recusou 2 1,9 

Preferência Religiosa 

Não tenho 44 43,1 

Católica, Evangélica/Protestante, Espírita, Judaica, Orientais/ Budismo 54 52,9 

Outros 4 3,9 

Trabalha 

Não 86 84,3 

Sim 16 15,7 

Total 102 100 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
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Tabela 3 - Distribuições das frequências (n) e frequências percentuais (%) dos 

dados da vida acadêmica dos estudantes universitários do campus Baixada Santista 
(n = 102) 

Variáveis n   % 

Curso  
 

 Educação Física 24 23,5 

 Serviço Social 16 15,7 

 Fisioterapia   45 44,1 
 Terapia Ocupacional  17 16,7 

Período do Curso  

 Integral 86 84,3 
 Vespertino, Noturno (Outros) 16 15,7 

Ano do Curso 

 Segundo Ano 35 34,3 
 Terceiro ao Quinto Ano 67 65,7 

Ano de Ingresso 

 2014 2 1,9 

 2015 3 2,9 

 2016 10 9,8 

 2017 24 23,5 

 2018 28 27,4 

 2019 32 31,4 
 2020 3 2,9 

Realiza estágio 

 Não 88 86,3 
 Sim 14 13,7 

Forma de ingresso na UNIFESP 

 Sistema de Seleção Unificado (SISU) 93 91,2 

 Transferência interna 1 0,98 
 Transferência externa 8 7,8 

Utilizou sistema de cota 

 Não 69 67,6 
 Sim 33 32,3 

Tem reprovação em algum módulo no decorrer do curso 

 Não 66 64,7 
 Sim 36 35,3 

Precisou trancar algum semestre 

 Não 98 96,1 
 Sim 4 3,9 

Participou de algum projeto acadêmico 

 Não 32 31,4 

  Sim 70 68,6 

Total 102 100 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
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Os dados comparativos dos estudantes nos períodos antes e durante a 

pandemia estão presentes na Tabela 4. Antes da pandemia, 29,41% dos estudantes 

moravam com quatro pessoas no mesmo domicílio e, durante a pandemia, esse 

percentural aumentou para 42,2%. Antes da pandemia, a maioria dos alunos não 

residia com familiares (60,7%) e durante a pandemia, este índice foi de 16,7%.  

A maioria dos estudantes relatou não ter sofrido alteração na renda familiar na 

comparação dos dois momentos. A maioria dos estudantes, não estava trabalhando 

antes e durante a pandemia (54,9% e 84,3%, respectivamente) não recebiam auxílio 

permanência da universidade antes ou durante a pandemia (86,3% e 85,3%, 

respectivamente). 

A maior parte dos estudantes referiu não ter se sentido solitário nos dois 

períodos avaliados (67,6% e 79,4%). Além disso, a maioria dos estudantes mencionou 

não realizar automedicação antes nem durante a pandemia (84,3% e 85,3%, 

respectivamente). A maioria dos participantes declarou que a saúde física estava boa 

antes e durante a pandemia (92,6% e 83,3%, respectivamente). A maior parte dos 

estudantes não realizava tratamento para a saúde antes da pandemia (73,5%) e 

durante (84,3%) e também não estava em tratamento psicológico/psiquiátrico antes 

da pandemia (78,4%) e durante a pandemia (78,4%).  
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Tabela 4 – Dados comparativos antes e durante a pandemia dos estudantes 

universitários do campus Baixada Santista (n = 102)  

Variáveis  
Antes da 
Pandemia 

Durante a 
Pandemia 

   n  % n  % 

Pessoas que vivem no 
mesmo domicílio 

0 0 0 1 1 

1 14 13,7 4 3,9 

2 10 9,8 12 11,8 

3 16 15,7 25 24,5 

4 30 29,4 43 42,2 

5 21 20,6 12 11,8 

≥6 11 2,9 5 4,9 

Mora com familiares 

Sim 36 35,3 84 82,4 

Não 62 60,8 17 16,7 

Recusou 4 3,9 1 1 

Renda Familiar Mensal 
Total 

De 1 a 3 salários 
mínimos 

44 43,1 46 45,1 

Superior a 3 salários 
mínimos 

56 54,9 56 54,9 

Não sabe/recusou 2 1,9 0 0 

Está trabalhando 
Não 86 84,3 88 86,3 

Sim 16 15,7 14 13,7 

Recebe auxílio 
permanência da UNIFESP 

Não 88 86,3 87 85,3 

Sim 14 13,7 15 14,7 

Quantas vezes você se 
sentiu solitário 

Nunca 69 67,6 81 79,4 

Frequentemente 33 32,3 21 20,6 

Realizou automedicação 

Não 86 84,3 87 85,3 

Sim 15 14,7 14 13,7 

Não sabe 1 0,98 1 1 

Em geral, como tem estado 
a sua saúde física 

Ruim 7 6,9 17 16,7 

Boa 94 92,2 85 83,3 

Não sabe 1 0,98  -  - 

Realiza algum tratamento 
de saúde 

Não 75 73,5 86 84,3 

Sim 27 26,5 16 15,7 

Realiza tratamento 
psicológico/psiquiátrico 

Não 80 78,4 80 78,4 

Sim 22 21,6 22 21,6 

Total   102 100 102  100 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
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De acordo com a avaliação do instrumento DASS-21, antes da pandemia 

(Tabela 5), metade dos estudantes apresentou depressão classificada como 

normal/leve (50%) e menos respondentes tiveram essa classificação durante a 

pandemia (38,2%); 14,7% participantes tiveram depressão classificada como muito 

grave antes da pandemia e 26,5%, durante a pandemia.  

Em relação à ansiedade, pouco mais da metade dos alunos apresentou 

classificação normal/leve antes (50,9%) e durante (50%) a pandemia. Quanto ao 

estresse, antes da pandemia, a maioria dos estudantes apresentou grau normal/leve 

(52,9%) e, durante a pandemia, esse percentual decresceu para 40,2%. No entanto, 

antes da pandemia, a classificação grave de estresse foi obtida por 13,7% dos 

estudantes, enquanto que durante a pandemia esse índice foi de 22,5%. 

 

Tabela 5 – Escores de depressão, estresse e ansiedade entre os estudantes 

universitários do campus Baixada Santista, antes e durante a pandemia (n = 102) 

Variáveis Antes da Pandemia Durante a Pandemia 
Depressão Ansiedade Estresse Depressão Ansiedade Estresse 
n % n % N % n % n % n % 

Normal/leve 51 50 52 50,9 54 52,9 39 38,2 51 50 41 40,2 
Mínimo 8 7,8 6  5,9 8 52,9 11 10,8 9 8,8 10 9,8 
Moderado 17 16,7 13 12,7 14 13,7 11 10,8 19 18,6 17 16,7 
Grave  11 10,8 12 11,7 14 13,7 14 13,7 6 5,7 23 22,5 
Muito Grave 15 14,7 19 18,6 12 11,7 27 26,5 17 16,7 11 10,8 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

A Tabela 6 apresenta o resultado do ajuste final do modelo GAMLSS para a 

variável estresse. O teste de normalidade Shapiro Wilk indicou que o modelo ajustado 

para estresse é satisfatório (p = 0,2991). As variáveis período da pandemia, gênero 

feminino, sentir solidão e uso de medicação durante a pandemia se mostraram como 

fatores de risco para a presença de estresse.  

Durante pandemia, estima-se um aumento na pontuação média da DASS-

estresse de 12,08%, em comparação com o período anterior à pandemia. Para os 

participantes do sexo feminino, espera-se um aumento de 39,51% na pontuação 

média do DASS-estresse comparada ao sexo masculino. Para os participantes que 

referiram solidão, estima-se um aumento de 60,37% na pontuação média da DASS-

estresse em comparação com os que negaram solidão. Para os participantes que 
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usavam medicação, espera-se um aumento de 44% na pontuação média da DASS-

estresse em comparação com os participantes que não usam medicação. 

 

Tabela 6 – Ajuste modelo de GAMLSS para variável DASS-Estresse 

Variáveis AR (IC) p 

Período da pandemia 1,12 (1,01-1,23) 0,0220 

Gênero Feminino  1,39 (1,24-1,56) < 0,001 

Sensação frequente de solidão durante 
a pandemia  

1,60 (1,43-1,78) < 0,001 

Uso de medicação durante a pandemia 1,44 (1,27-1,62) < 0,001 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

A Tabela 7 apresenta o resultado do ajuste do modelo de GAMLSS para 

variável DASS-depressão. O teste de normalidade Shapiro Wilk indicou que o modelo 

ajustado para depressão é satisfatório (p = 0,3954). O tempo durante a pandemia foi 

considerado fator de risco para a presença de sintomas de depressão. As demais 

variáveis detectadas como fator de risco para os sintomas de depressão foram: cor 

branca, estudar em período integral, uso do sistema de cota para ingresso na 

universidade, início de tratamento psicológico/psiquiátrico e sensação frequente de 

solidão. Em contrapartida, os fatores de proteção encontrados no estudo foram: idade 

e ter religião. 

Durante a pandemia, espera-se um aumento de 18,84% na pontuação média 

do DASS-depressão em relação ao período anterior à pandemia. Estima-se que os 

participantes que refereriam ser da cor branca têm um aumento de 35,97% na 

pontuação média da DASS-depressão em comparação aos participantes não brancos. 

Para aqueles participantes que estudam em período integral, espera-se um aumento 

de 79,25% na pontuação média do DASS-depressão em relação a quem não estuda. 

Estima-se um aumento de 69,03% na pontuação média do DASS-depressão para os 

participantes que utilizaram o sistema de cota em comparação aos participantes que 

ingressam na universidade por outro sistema. Para os participantes que iniciaram 

tratamento psicológico/psiquiátrico, estima-se um aumento de 89,88% na pontuação 

média da DASS-depressão em relação aos participantes que não iniciaram. Para os 

participantes que frequentemente se sentem solitários espera-se um aumento de 

133,92% na pontuação média da DASS-depressão em comparação aos que negaram 

se sentirem assim. 
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Para cada ano de idade a mais, estima-se uma redução de 5,16% na pontuação 

média da DASS-depressão. Para os participantes que declararam ter preferência 

religiosa, espera-se uma redução de 19,28% na pontuação média da DASS-

depressão em comparação com aqueles que declararam não ter preferência religiosa.  

 

Tabela 7 – Ajuste modelo de GAMLSS para variável DASS-depressão 

Variáveis AR (IC) p 

Durante a pandemia 1,18 (1,07-1,31) 0,0012 

Idade 0,94 (0,93-0,96) < 0,001 

Cor branca 1,35 (1,18-1,56) < 0,001 

Curso período integral 1,79 (1,50-2,12) < 0,001 

Preferência Religiosa  0,80 (0,72-0,89) 0,0001 

Uso do sistema de cota  1,69 (1,49-1,90) < 0,001 

Iniciou de tratamento psicológico/psiquiátrico 1,89 (1,69-2,12) < 0,001 

Sensação frequente de solidão durante a pandemia  2,33 (2,09-2,61) < 0,001 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

A Tabela 8 apresenta o resultado do ajuste do modelo GAMLSS para variável 

DASS-ansiedade. O teste de normalidade Shapiro Wilk indicou que o modelo ajustado 

para ansiedade é satisfatório (p = 0,2545). As variáveis, ingresso na universidade pelo 

sistema de cota, ter iniciado tratamento psicológico/psiquiátrico, sentir-se 

frequentemente sozinho e usar medicação se mostraram como fatores de risco para 

os sintomas de ansiedade. As variáveis que se mostraram como fatores de proteção 

para ansiedade foram: renda familiar de até três salários mínimos e receber auxílio 

permanência. 

Para os participantes que usaram o sistema de cota para o ingresso na 

universidade, espera-se um aumento de 51,14% na pontuação média da DASS-

ansiedade em relação àqueles que não utilizaram. Para os participantes que iniciaram 

um tratamento psicológico/psiquiátrico, espera-se um aumento de 77,21% na 

pontuação média da DASS-ansiedade comparados com os participantes que não 

iniciaram. Para os participantes que referiram sentir-se solitários, espera-se um 

aumento de 130,76% na pontuação média da DASS-ansiedade em comparação com 

os que referiram não se sentirem. Para os participantes que faziam uso de medicação, 
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espera-se um aumento de 55,56% na pontuação média da DASS-ansiedade em 

relação aos participantes que não utilizavam.  

Para os participantes que ganhavam até três salários mínimos, espera-se uma 

redução de 22,67% na pontuação média da DASS-ansiedade em relação aos 

participantes que ganham mais de três salários mínimos. Estima-se uma redução de 

46,42% na pontuação média da DASS-ansiedade para os parcipantes que recebem 

auxílio permanência quando comparados com os participantes que não ganham tal 

auxílio.  

 

Tabela 8 – Ajuste modelo de GAMLSS para variável DASS-ansiedade 

Variáveis AR (IC) p 

Uso de sistema de cota 1,51 (1,30-1,75) < 0,001 

Iniciou de tratamento psicológico/psiquiátrico 1,77 (1,52-2,05) < 0,001 

Sensação frequente de solidão  2,30 (1,99-2,66) < 0,001 

Uso de medicação  1,55 (1,31-1,83) < 0,001 

Renda familiar mensal de até 3 salários mínimos  0,77 (0,66-0,89) 0,0006 

Recebe auxílio permanência  0,53 (0,41-0,68) < 0,001 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

A Tabela 9 apresenta o resultado do ajuste do modelo GAMLSS para as 

variáveis nas quais foram detectados efeitos de interação no DASS-ansiedade entre 

o período anterior à pandemia e durante a pandemia com a variável com quem reside. 

Estima-se que os estudantes que não moravam com os familiares antes da pandemia 

apresentem um aumento relativo de 34,45% na média da pontuação da DASS-

ansiedade em relação aos participantes que moravam com estes. Durante a 

pandemia, tem-se que os estudantes que não moravam com os familiares apresentem 

uma redução relativa de 35,47% na média da pontuação da DASS-ansiedade em 

relação àqueles que moravam com os familiares. 

Para os participantes que moravam com os familiares, tem-se que os avaliados 

no momento da pandemia apresentem um aumento relativo de 2,26% na média da 

pontuação DASS-ansiedade com relação às avaliações no tempo anterior à 

pandemia. Enquanto que, para os participantes que não moravam com os familiares, 

tem-se que os avaliados no momento da pandemia apresentem uma redução de 
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50,92% na média da pontuação da DASS-ansiedade em relação aos participantes 

avaliados no momento anterior à pandemia. 

 

Tabela 9 – Ajuste modelo GAMLSS para variável de efeito de interação para 

ansiedade 

Efeito fixo Efeito aleatório Interações AR p 

Tempo 

Antes da pandemia 
Sim  

< 
0,001 

Não 1,3445 

   

Durante a 
pandemia 

Sim  

Não 0,6453 

    

Reside com 
familiares 

Sim 
Antes da pandemia  

Durante a pandemia 1,0226 

   

Não 
Antes da pandemia  

Durante a pandemia 0,4908 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
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6 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo avaliou os sintomas de depressão, ansiedade e estresse 

entre os estudantes universitários nos momentos pré e durante a pandemia de 

COVID-19. Durante a fase inicial da pandemia, os estudantes apresentaram aumento 

dos sintomas de estresse e depressão, enquanto os sintomas de ansiedade 

diminuíram. 

 As variáveis período da pandemia, gênero feminino, sentir solidão e uso de 

medicação durante a pandemia se mostraram como fatores de risco para a presença 

de estresse. Os fatores de risco para depressão identificados foram ser da cor branca, 

estudar em período integral, uso de cota para o ingresso na universidade, início de 

tratamento psicológico/psiquiátrico e sensação frequente de solidão. Em 

contrapartida, os fatores protetivos para depressão foram idade e religião. Já os 

fatores de risco encontrados para ansiedade foram: ingresso na universidade através 

do uso de cota, ter iniciado tratamento psicológico/psiquiátrico, sentir-se 

frequentemente sozinho e usar medicação. No entanto, renda familiar de até três 

salários mínimos e receber auxílio permanência se mostraram como fatores protetivos 

para ansiedade. Destaca-se ainda que foram detectados efeitos de interação entre os 

sintomas de ansiedade e o período anterior e durante a pandemia com a variável com 

quem reside. 

Estudos demonstram que estudantes universitários apresentaram aumento 

significativo nos níveis de estresse, depressão e ansiedade no período pandêmico em 

comparação com o período anterior à pandemia, dados do contexto chinês (WANG et 

al., 2020; WEISS; MURDOCH, 2020). O confinamento, a escassez de informações 

consistentes devido às mídias sociais e readaptação à nova rotina podem ter 

favorecido o aumento de estresse nessa população. Em um estudo desenvolvido em 

uma universidade privada em João Pessoa, Brasil, durante os meses de agosto e 

setembro de 2020 com 678 estudantes universitários de odontologia, evidenciou 

aumento significativo tanto para estresse, quanto para ansiedade e depressão de 

acordo com a DASS-21 (SILVA et al., 2021). 
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No presente estudo foi observado que, durante a pandemia, 40,2% dos 

estudantes universitários apresentaram classificação de estresse normal/leve, 16,7% 

apresentaram estresse moderado e 9,8% estavam com estresse mínimo. Foi 

constatado que 22,5% dos estudantes estavam com estresse grave, enquanto que 

10,8% apresentaram estresse muito grave durante a pandemia. Na Espanha, estudo 

analisou o impacto psicológico (mensurado com a DASS-21) entre universitários 

durante os meses de março e abril de 2020, os meses iniciais da pandemia de COVID-

19 assim como a presente pesquisa (ODRIOZOLA-GONZÁLEZ et al., 2020). Foram 

detectados escores dos sintomas de estresse moderado a extremamente grave nos 

estudantes – níveis mais elevados do que na presente pesquisa. Por outro lado, um 

estudo realizado entre maio e julho de 2020 com 152 estudantes de enfermagem da 

Universidade Federal de Uberlândia, e que também utilizou a DASS-21, identificou 

que 87,5% dos estudantes apresentavam estresse mínimo ou em níveis normais; 

5,2% estavam com estresse moderado/grave e 7,23% com sintomas de estresse 

muito grave (LIMA, Caroline, 2020).  

A amostra do presente estudo foi composta majoritariamente por mulheres 

(71,6%) e o sexo feminino foi fator de risco para estresse. Estudo de Barbosa et al. 

(2021), realizado com 1.775 brasileiros no período de 15 a 22 de maio de 2020, e que 

também utilizou o instrumento DASS-21, observou que as maiores médias para os 

sintomas de estresse foram em mulheres. De acordo com Silva et al. (2020) as 

mulheres tendem a apresentar maior suscetibilidade a alterações emocionais e, entre 

as hipóteses para essa afirmação estão as influências hormonais que resultam em 

uma maior vulnerabilidade para transtornos psicológicos. Além disso, nas últimas 

décadas, as mulheres vêm mudando seus papéis na sociedade, buscando sua 

autonomia, como ingressar em uma universidade e ter uma carreira profissional, e 

deste modo, acabam exercendo diversas funções, como afazeres domésticos, cuidar 

dos filhos, estudar, trabalhar – acumulando tarefas dentro e fora do lar (ALVES; 

RESENDE, 2021; BORINE; WANDERLEY; BASSITTI, 2015).  

Em relação a esses aspectos sociais, as mulheres sofrem também 

desigualdade de gênero, principalmente dentro do mercado de trabalho (possuindo 

salários menores e maiores responsabilidades). Consequentemente, elas se 

sobrecarregam para ter seu papel reconhecido pela sociedade, o que acarreta 

prejuízos tanto para a saúde física quanto mental (ALVES; RESENDE, 2021). Além 
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destes aspectos, as mulheres demonstram-se mais preocupadas com sua saúde 

física e mental em comparação com os homens (BARROS, 2021). 

No presente estudo sentir solidão foi fator de risco tanto para estresse, quanto 

para depressão e ansiedade nos estudantes universitários. O cenário pandêmico pode 

ter corroborado para que esse sentimento de solidão se manifestasse ou até mesmo 

pode ter se intensificado perante a situação da pandemia de COVID-19. O isolamento 

social foi a medida implementada como forma de controle de contaminação contra o 

novo coronavírus. Evidentemente, causou impacto no convívio social, como a 

impossibilidade de ir para lugares públicos, a perda da rotina e do contato físico, e 

está relacionado com maior risco de desenvolvimento de transtornos mentais em 

estudantes universitários (BROOKS et al., 2020; MOTA et al., 2021; YANG et al., 

2021). 

O cenário da pandemia é uma situação geradora de estresse que ainda tem 

aspectos desconhecidos. Perante todas as mudanças ocorridas nesse momento, os 

universitários tiveram que se adaptar, assim como as universidades que tiveram que 

replanejar o calendário acadêmico. Os discentes migraram para o ensino remoto, o 

que gerou sentimentos de solidão e desmotivação pela ausência de interação entre 

os discentes e docentes (SANTOS, 2020; SANTOS; SILVA; BELMONTE, 2021). Por 

conta disso, conclui-se que o isolamento social pode ter algum tipo de associação com 

a solidão. 

Outro fator de risco apresentado tanto para o estresse quanto para a ansiedade 

foi o uso de medicação. Um estudo realizado na Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo observou que houve uma grande busca por medicamentos 

para ansiedade, dores de cabeça, dor no estômago e resfriado durante a pandemia. 

Cabe ressaltar que medicamentos usados de forma errônea podem até melhorar 

esses sintomas, porém, podem ocasionar efeitos colaterais, e em altas doses e sem 

orientação médica, podem causar danos à saúde (ESCOLA DE EDUCAÇÃO 

PERMANENTE DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, 2020).  

No presente estudo, durante a pandemia, 38,2% dos estudantes apresentaram 

classificação de depressão normal/leve, 10,8% dos universitários tiveram depressão 

classificada como mínima/moderada, 13,7% apresentaram sintomas de depressão 

grave e 26,5% dos estudantes apresentaram classificação de depressão muito grave. 

Estudos realizados em outros países com estudantes universitários e que utilizaram a 
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DASS-21 para avaliar os sintomas de depressão mostraram resultados divergentes. 

Na Angola, 376 estudantes universitários foram avaliados no mês de outubro de 2020 

e apresentaram níveis considerados baixos para depressão (FONSECA et al., 2021). 

Na Itália, estudo realizado em março de 2020 com um total de 1.310 participantes, 

sendo 809 estudantes universitários, detectou-se que os participantes apresentaram 

sintomas de moderados a extremamente graves de depressão (CELLINI et al., 2020).  

Ao mesmo passo, estudos nacionais que utilizaram também a DASS-21 para 

avaliar os sintomas de depressão encontraram resultados distintos entre eles. Estudo 

realizado em uma universidade privada da Bahia com 84 estudantes universitários da 

área da saúde durante os meses de junho a julho de 2021, detectou níveis baixos de 

depressão (ROCHA et al., 2021). Outro estudo, realizado no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul com 98 universitários durante 

o mês de abril de 2020, identificou que 34,7% dos acadêmicos apresentavam 

sintomas depressivos de níveis moderado a grave (ESTEVES et al., 2021).  

No presente estudo ser da cor branca se mostrou como um dos fatores de risco 

para os sintomas de depressão. A amostra, no entanto, composta predominantemente 

por pessoas que se autodeclararam brancas (67,6%), pode ter corroborado para que 

este fosse o de grupo risco já que estudos como o de Smolen e Araújo (2017), 

indicavam que há predomínio de depressão entre a população não branca quando 

comparada à população branca. Ressalta-se que ainda não há uma associação 

biológica entre saúde mental e raça (SMOLEN; ARAÚJO, 2017). Por isso, é preciso 

mais embasamento científico para compreender essa associação e, deste modo, 

identificar os grupos com maior vulnerabilidade para transtornos mentais para que 

seja possível entender os fatores de risco e, consequentemente, prevenir com mais 

efetividade o desenvolvimento de transtornos psicológicos e/ou psiquiátricos.  

Estudar em período integral se mostrou como fator de risco para os sintomas 

de depressão entre os universitários no presente estudo. Este fator pode ter sido 

desencadeado pelas incertezas causadas acerca do retorno das aulas, de que forma 

poderia ocorrer, se poderia ser de maneira presencial ou remota, ou seja, muitas 

dúvidas para estes que só tinham seu tempo preenchido por decorrência das 

atividades acadêmicas.  
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No presente estudo, ter ingressado na universidade através do sistema de cota 

(aprovada como lei no dia 29 de agosto de 2012; BRASIL, 2012a), apresentou-se 

como fator de risco tanto para os sintomas de ansiedade quanto para depressão. A 

distribuição dessas vagas leva em consideração questões raciais, sociais e 

econômicas, favorecendo a inclusão das pessoas com maior vulnerabilidade social 

e/ou racial nas universidades públicas federais. Essas vulnerabilidades, por sua vez, 

têm sido associadas a maior suscetibilidade para alguns transtornos mentais 

(CONCEIÇÃO, 2017). 

Segundo Brooks et al. 2020, os efeitos psicológicos associados à quarentena 

e ao isolamento social parecem ser mais acentuados quando o indivíduo possui algum 

transtorno mental prévio. Ter iniciado tratamento psicológico/psiquiátrico durante a 

pandemia foi um fator de risco para depressão e ansiedade no presente estudo. 

Perante todo este cenário, estima-se que os universitários podem ter tido uma 

autopercepção de que estavam com alguma sintomatologia de depressão/ansiedade 

ou que estes sintomas estavam se agravando, assim, buscaram atendimento 

psicológico ou psiquiátrico. 

Os indivíduos mais jovens estão enfrentando a transição da adolescência para 

a vida adulta. Desse modo, podem ser mais vulneráveis para os sintomas de 

depressão e, consequentemente, podendo ter prejuízos na qualidade de vida 

(OLIVEIRA et al., 2020). Outro fato que pode ter acarretado o impacto psicológico foi 

o fechamento das universidades e as incertezas sobre o futuro, principalmente acerca 

da conclusão da graduação (BARROSO; OLIVEIRA; ANDRADE, 2019). 

Na presente pesquisa, para cada ano de idade a mais, espera-se uma redução 

nos sintomas de depressão, sendo a idade, então, um fator protetivo para depressão. 

Um estudo feito no Brasil com a população geral acima de 18 anos, durante os meses 

de abril e maio de 2020, observou que por mais que a pandemia afete a sociedade de 

uma forma geral, os idosos tiveram um menor impacto psicológico em comparação 

com os jovens (BARROS et al., 2020). Os autores apontam que isso pode ter ocorrido 

pelo fato de a maioria dos idosos se encontrar aposentada e não estar trabalhando, 

além da resiliência adquirida perante às situações árduas ao decorrer da vida, e por 

possuírem uma vida social menos ativa em comparação aos jovens (BARROS et al., 

2020). 
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Um dos fatores protetivos para os sintomas de depressão entre os estudantes 

universitários avaliados foi a religião. Outro estudo, realizado em Uberlândia com 

universitários durante os meses de maio e julho de 2020, observou que a 

espiritualidade se mostrou presente entre os universitários e foi fator de proteção não 

somente para a depressão, mas também para ansiedade e estresse (LIMA, Caroline, 

2020). Há evidências na literatura que a espiritualidade e a religiosidade sejam fatores 

de proteção para a saúde mental e também em relação à qualidade de vida 

(MOREIRA-ALMEIDA, 2010; OLIVEIRA; JUNGES, 2012; SANCHEZ; NAPPO, 2007; 

VOLCAN et al., 2003). Moreno e Cardemil (2013) apontaram que, quanto maior o nível 

de envolvimento religioso de um indivíduo, menor a susceptibilidade para desenvolver 

depressão. Esses estudos vão ao encontro do resultado do presente trabalho, no qual 

a religião é um fator protetivo para a depressão entre os estudantes universitários. 

No presente estudo, os níveis de ansiedade dos estudantes universitários 

diminuíram durante a pandemia. Esse resultado pode refletir o momento em que os 

dados foram coletados no qual havia a divulgação de que o grupo de risco era 

somente a população idosa, o que pode ter corroborado para que os jovens 

universitários apresentassem níveis baixos de ansiedade. Além disso, pode-se 

presumir que os universitários já se encontravam ansiosos em decorrência de 

estressores presentes em sua trajetória de vida antes da pandemia. Segundo Estellita 

et al. (2020) e Franco, Camargo e Peres (2020), a presença de sintomas mínimos ou 

leves de ansiedade teve relação com a inexistência de medo de contágio por COVID-

19 entre os estudantes universitários. 

Um estudo feito no Instituto Superior em Angola, com 376 universitários durante 

o mês de outubro de 2020, observou que os participantes apresentaram níveis baixos 

de ansiedade (FONSECA et al., 2021). Rocha et al. (2021) também detectaram níveis 

baixos de ansiedade entre os 84 estudantes universitários da Bahia durante os meses 

de junho e julho de 2020. Ambos estudos utilizaram a DASS-21 para avaliar os 

sintomas de ansiedade. Em contrapartida, Maia e Dias (2020) realizaram um estudo 

com 460 universitários em Portugal em dois momentos distintos (2018 e 2019) e 

durante o período pandêmico (dados coletados no mês de março de 2020), com 

utilização da DASS-21. Foi observado aumento significativo não somente para 

ansiedade, mas também para depressão e estresse. 
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Para os sintomas de ansiedade, foram observados alguns fatores protetivos, 

como renda familiar até três salários mínimos e receber auxílio permanência. No 

entanto, em outros estudos, ser de baixa renda evidenciou ser fator de risco. A 

exemplo, na pesquisa de Garbin et al. (2021) com estudantes de odontologia, ter baixa 

renda familiar foi um dos fatores de risco para sintomas elevados de ansiedade e 

depressão nos universitários. Além disso, aqueles com baixa renda são mais 

suscetíveis a estresse e ansiedade da perante situação de calamidade (SILVA; 

BRÊTAS, 2021). 

O Programa de Auxílio Permanência Estudantil tem como objetivo prestar ajuda 

financeira aos estudantes e evitar a evasão estudantil (SILVA; HASS, 2019). Neste 

sentido, proporciona aos estudantes condições de permanência que muitas vezes não 

teriam para concluir a graduação perante a situação financeira desfavorável (SILVA; 

HAAS, 2019). O dinheiro proveniente do auxílio pode ter beneficiado as famílias de 

baixa renda da pesquisa a terem alguma renda disponível (e relativamente estável), e 

deste modo pode ter resultado em menos sintomas de ansiedade quando comparados 

aos universitários que não recebiam o auxílio permanência.  

O PNAES visa a permanência de estudantes de baixa renda por meio de 

disponibilização de recursos assistenciais diversos, tais como assistência à moradia, 

à alimentação, ao transporte, à saúde, apoio pedagógico ou psicológico, bolsas, 

inclusão digital, cultura e esporte (SILVA; HAAS, 2019). No entanto, o esforço para 

combater a desigualdade e a pobreza por meio dessas cotas tem seu fim previsto no 

ano de 2022. Contudo, diante do cenário político atual, pode ser que essa política não 

tenha continuidade (BRASIL, 2010; CONCEIÇÃO, 2017; EVANGELISTA; MACIEL, 

2019; MENDES; LHAMAS; MAIA, 2020). 

Estima-se que os estudantes que, antes da pandemia não moravam com os 

familiares, apresentem um aumento dos sintomas de ansiedade ou gravidade desses 

em relação aos participantes que moravam com os familiares. Por outro lado, tem-se 

que esses estudantes apresentem uma redução relativa nos sintomas de ansiedade 

em relação àqueles que moravam com os familiares durante a pandemia. 

Em estudo realizado antes da pandemia a conclusão foi que, majoritariamente, 

os universitários podem apresentar níveis mais elevados de ansiedade quando se 

distanciam do eixo familiar (ALMEIDA, 2015). O estudo de Vizzoto, Jesus e Martins 

(2017) também aponta na mesma direção e detectou relação entre o nível de 
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ansiedade e com quem o estudante convive, sendo que quem mora com familiares 

tendia a apresentar níveis mais baixos de ansiedade, além de apresentar melhor 

qualidade de vida. O estudo de Sacramento et al. (2021), com estudantes 

universitários do curso de Medicina, verificou que os discentes que residiam com seus 

familiares referiram estes como fonte de força e apoio para enfrentarem dificuldades 

no decorrer dos estudos e também para fortalecer a autoconfiança. 

Segundo Vizzotto, Jesus e Martins (2017) o fato de o universitário sair da casa 

de seus pais pode corroborar para problemas acerca da saúde mental, mesmo que 

possa ser entendido como uma fase de mudança. Essa fase pode ser tornar um fator 

ansiogênico, acarretado pelas tarefas domésticas, maiores responsabilidades, 

dificuldade de adaptação com a nova rotina e enfrentamento de situações, 

principalmente perante a tomada de decisões (CERVINSKI; ENRICONE, 2012).  

Com relação aos estudantes que apresentaram uma redução relativa nos 

sintomas de ansiedade e que não moravam com os seus familiares durante a 

pandemia, pode se presumir que isso ocorreu também pelo fato de que estes 

provavelmente se sentiram menos preocupados em relação ao contágio do vírus para 

seus familiares (que provavelmente eram pessoas com mais idade e poderiam 

apresentar algum tipo de comorbidade). Dados limites do alcance da revisão de 

literatura feita para esse trabalho, resultado ou avaliação semelhante não foi 

encontrada, restanto, portanto, apenas a inferência de explicação para o que foi 

encontrado na amostra. 

Para os estudantes que moravam com seus familiares antes da pandemia e 

tiveram um aumento relativo de ansiedade, pode-se citar que, a falta de privacidade 

dentro de casa, ou mesmo a convivência não harmoniosa com os familiares, e também 

a falta de autonomia, configuram-se como fatores que possam aumentar a ansiedade 

(LEÃO et al., 2018). O efeito de interação encontrado no presente estudo entre os 

sintomas de ansiedade e o período anterior e durante a pandemia com a variável “com 

quem reside”, novamente, não encontrou respaldo na literatura alçanda nessa revisão, 

especialmente no que tange ao período pré e durante a pandemia.  

O presente estudo realizado com estudantes universitário apresenta algumas 

limitações relevantes. A pesquisa teve que ser adaptada devido ao lockdown e ao 

fechamento das universidades em decorrência da pandemia de COVID-19. Por 

consequência disso, a aplicação presencial dos questionários foi interrompida e os 
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questionários foram respondidos de forma online nos meses iniciais da pandemia, não 

refletindo outros aspectos do período pandêmico. A amostragem por conveniência 

pode não ter incluído os estudantes que se encontravam com a saúde mental mais 

prejudicada, além de que a amostra pequena, não permite generalização dos 

resultados não podem ser generalizados para a população de estudantes 

universitários. Os instrumentos foram autoaplicáveis e, assim, estão sujeitos a viés de 

interpretação.  

Além dessas limitações, a coleta online pode ter favorecido a participação 

daqueles que têm condições de acesso à tecnologia digital e, desta forma, os 

estudantes mais vulneráveis podem ter ficado excluídos da amostra. Apesar das 

limitações apontadas, destaca-se o fato de os mesmos estudantes terem respondido 

presencialmente e na forma online. Dessa maneira, o estudo não usou dados 

retrospectivos, os quais podem ter um viés de memória. 

O presente estudo apresentou resultados relevantes acerca da saúde mental 

dos estudantes universitários no período anterior e durante a fase inicial da pandemia 

causada pelo novo coronavírus, revelando o impacto psicológico que os estudantes 

sofreram durante os meses iniciais da pandemia. Assim, sugere-se a continuidade do 

presente estudo para acompanhamento dos estudantes em relação aos sintomas de 

ansiedade, depressão e estresse no período pós-pandêmico (quando houver). Por 

essa e outras razões, sugere-se que outros estudos possam ser realizados com um 

tamanho amostral maior para se detectar a amplitude do impacto psicológico, afinal 

estamos vive-se um momento ímpar na história da humanidade. 
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7 CONCLUSÃO  

 

Pode-se concluir que o cenário pandêmico tem impactado a saúde mental dos 

universitários. Os sintomas de depressão foram exacerbados nos meses iniciais da 

pandemia. Os fatores de risco detectados para depressão foram: ser da cor branca, 

estudar em período integral, ter feito uso do sistema de cota, ter iniciado algum 

tratamento psiquiátrico/psicológico e se sentir frequentemente sozinho. Por outro lado, 

os fatores protetivos foram maior idade e ter alguma religião. 

Houve também aumento e maior gravidade dos sintomas de estresse, sendo 

que os fatores de risco foram: o período da pandemia, ser do sexo feminino, sentir 

solidão e uso de medicação durante o período da pandemia. Não foram identificados 

fatores de proteção para estresse entre os estudantes. 

Em contrapartida, em relação à ansiedade, não houve alteração nos sintomas 

antes e durante a fase inicial da pandemia. Os fatores de risco detectados foram: ter 

iniciado tratamento psicológico/psiquiátrico, sentir-se frequentemente só e usar 

medicação. Os fatores de proteção foram: renda familiar de até três salários mínimos 

e receber auxílio permanência. 

Portanto, o presente estudo realizado em dois momentos distintos (antes e 

durante a pandemia de COVID-19), fornece subsídios para pesquisas futuras com 

estudantes universitários que estão em situações de vulnerabilidade acerca de sua 

saúde mental.  
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado por ter participado de uma primeira pesquisa e que a presente 

pesquisa é uma continuação dela sobre “SINTOMAS DE DEPRESSÃO, ANSIEDADE E ESTRESSE 

ENTRE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: UMA COMPARAÇÃO ENTRE OS MOMENTOS PRÉ E 

DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19”. 

O objetivo deste estudo é analisar os sintomas de depressão, ansiedade e estresse entre os 

estudantes universitários nos momentos de pré e durante a pandemia de COVID-19.Os instrumentos 

que irão ser aplicados no questionário serão o sociodemográfico e o DASS-21. Solicito a autorização 

para a aplicação de questionários que possui um tempo estimado de 15 minutos para ser respondido 

que contém instrumentos que apresentam questões pessoais e relacionadas à saúde mental. 

Sua participação neste estudo é voluntária e, mesmo que decida participar, você tem plena 

liberdade para a qualquer momento desistir ou retirar seu consentimento e deixar de participar da 

pesquisa sem qualquer tipo de penalização. Você pode fazer todas as perguntas que julgar necessárias 

antes de concordar em participar, assim como durante a aplicação do questionário. 

Seu nome será mantido em sigilo e as informações que você fornecerá não serão identificadas 

como suas. Contudo, os dados obtidos estarão disponíveis para o uso da pesquisa e para a produção 

de artigos científicos. Você será mantido atualizado sobre os resultados que sejam de conhecimento 

da pesquisadora. Caso for de seu interesse, você poderá ter acesso a todas as informações obtidas a 

seu respeito neste estudo, ou a respeito dos resultados gerais da pesquisa. Quando o estudo for 

finalizado, você será comunicado sobre os principais resultados e conclusões obtidas neste estudo. 

Não há qualquer tipo de despesas pessoais em qualquer etapa da pesquisa, assim como, 

também não irá ter compensação financeira relacionada à sua participação. Esta pesquisa apresenta 

riscos emocionais, constrangimento em responder aos questionários, e caso seja preciso, você poderá 

entrar em contato com a pesquisadora principal do estudo e você receberá acolhimento e assistência 

permanente durante o estudo, ou mesmo após a finalização do mesmo.Caso a pesquisa resulte 

comprovadamente em dano pessoal, ressarcimento e indenizações previstos em lei poderão ser 

requeridos pelo participante (Resolução CNS nº 510 de 2016, artigo 17, II) 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao pesquisador responsável pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal pesquisadora é a  Profa. Adriana Marcassa Tucci, que 

pode ser encontrada no e-mail: atucci@unifesp.br ou pelo celular (13) 98163-3329  ou no Campus 

Baixada Santista – Secretaria de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde - Endereço: 

Av. Ana Costa, 95 – Santos/SP - tels.: (13) 3878-3700(Ramais 3711 ou 3774). Se você tiver alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) – Endereço Rua Botucatu, 740, cep 04023-900, Vila Clementino, São Paulo/SP - e-

mail: CEP@unifesp.edu.br - tels.: – tels.: (11) 5571-1062 e (11) 5539-7162; horário de atendimento 

telefônico e presencial: Segundas, Terças, Quintas e Sextas, das 9 às 12hs. 

 

Uma via deste termo será fornecida ao participante da pesquisa e uma via ficará com o 

pesquisador responsável pela pesquisa. 

Ao assinalar a opção “Concordo”, a seguir, você atesta que concordou com a participação como 

voluntário(a) de pesquisa. Que foi devidamente informado(a) e esclarecido(a) sobre o objetivo desta 

pesquisa, que leu os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de sua participação e esclareceu todas as suas dúvidas. Foi garantida a sua possibilidade 

de recusar a participar e retirar seu consentimento a qualquer momento, sem que isso te cause 

qualquer prejuízo, penalidade ou responsabilidade. Consideramos que você autorizou a divulgação dos 

dados obtidos neste estudo mantendo em sigilo sua identidade. Enviaremos uma via deste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido para o seu e-mail. 

  

mailto:CEP@unifesp.edu.br
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ANEXO A – Guia de orientações gerais sobre saúde mental 

 

O material foi enviado para todos os 164 alunos através do e-mail: 

niped.unifesp@gmail.com 
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ANEXO B – Questionário de caracterização sociodemográfica  

 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

Nº do estudante no banco de dados ______ 

 

QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DOS ESTUDANTES 

Responda as perguntas abaixo. Marque com um X no número correspondente a 
resposta escolhida. 
Escolha apenas uma resposta para cada pergunta. 
Data de hoje __/__/__ 

 

Q1. Qual sua idade? _______ anos 

 

Q2. Como você se identifica em relação ao quesito gênero? 

(  ) 1. Masculino         (  ) 2. Feminino        (  ) 3. Prefere não se identificar   
(  ) 4. Outros____________________ 

 

Q3. Como você se identifica em relação ao quesito cor? 

(  ) 1. Branco  (  ) 2. Preto (  ) 3. Pardo (  ) 4. Indígena  (  ) 5. Amarelo 

 

Q4. Em qual curso você está matriculado? 
(  ) 1. Educação Física  (  ) 2. Nutrição  (  ) 3. Psicologia  (  ) 4. Serviço Social 
(  ) 5. Fisioterapia  (  ) 6. Terapia Ocupacional  

 

Q5. Qual o período do curso? 
(  ) 1. Integral (  ) 2. Vespertino (  ) 3. Noturno 

 

Q6. Em que ano você está? 

(  ) 1. Primeiro (  ) 2. Segundo (  ) 3. Terceiro (  ) 4. Quarto (  ) 5. Quinto 

 

Q7. Em que ano foi seu ingresso na Universidade Federal de São Paulo – 
UNIFESP no Campus Baixada Santista? _____________ 

 

Q8. Qual seu estado civil? 
(  ) 1. Solteiro(a)  (  ) 2. Casado(a) (  ) 3. Divorciado(a) (  ) 4. Outros 
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Q9. Tem filhos? 

(  ) 1. Não (  ) 2. Sim     

 

Q10. Quantas pessoas vivem no domicilio, INCLUINDO você, seu 
cônjuge/namorado/companheiro/amigo e/ou outras pessoas? |___|___| pessoas 

 

Q11. Com quem você reside? 
SE MORA SOZINHO, anote |0|1| pessoa (  ) 99. Não sabe/recusou 
(   ) 1. Pais e/ou Irmãos  (   ) 2. Com parentes (   ) 3. Cônjuge/Companheiro 
(   ) 4. Sozinho  (   ) 5. República   (   ) 6. Pensionato  

 

Q12a. Se você reside com outra(s) pessoa(s), você acha que ele(s) bebe(m) 
demais? (Se você reside sozinho, não responda essa questão) 
(   ) 1. Não  (   ) 2. Sim 

 

Q12b. Qual é a sua renda líquida familiar mensal total? (em Reais) 
Por renda familiar queremos dizer os rendimentos auferidos por você (se aplicável) e 
por seu cônjuge/companheiro em coabitação e por outros membros da família que 
vivem com você, e toda a renda de outras fontes, tais como apoio à criança ou 
pensões.  
( ) 01. Até 1 salário mínimo – até R$ 1.045,00 
( ) 02. De 1 a 3 salários mínimos – de R$ 1.045,00 a R$ 3.135,00 
( ) 03. De 3 a 5 salários mínimos – de R 3.136,00 a R$ 5.225,00 
( ) 04. De 5 a 10 salários mínimos – de R$ 5.226,00 a R$ 10.450,00  
( ) 05. Acima de 10 salários mínimos – acima de R$ 10.450,00  
( ) 99. Não sabe 

 

Q13. Qual sua preferência religiosa?  
(  ) 1. Não tenho (  ) 2. Católica (  ) 3. Evangélica/Protestante (  ) 4. Espírita (  )  
5. Judaica (  ) 6. Orientais/Budismo  

 

Q14. Você trabalha? 
(  ) 1. Não (  ) 2. Sim  

 

Q15. Você realiza estágio? 

(  ) 1. Não (  ) 2. Sim  

 

Q16. Com qual frequência você pratica atividade física? 
(  ) 1. Não pratico (  ) 2. Uma vez por mês (  ) 3. De duas a quatro vezes por mês  
(  ) 4. Mais de duas vezes por semana (  ) 5. Diariamente  

 
  



116 
 

Q17. Qual sua forma de ingresso na UNIFESP? 

(  ) 1. Sisu (  ) 2. Transferência interna (  ) 3. Transferência externa (  ) 4. Reingresso 
(  ) 5. Ex-offício 

 

Q18. Utilizou sistema de cota?  

(  ) 1. Não (  ) 2.Sim  

 

Q19. Recebe algum Auxílio Permanência da UNIFESP?  
(  ) 1. Não (  ) 2. Sim  

 

Q20. Teve alguma reprovação em algum módulo no decorrer do curso? 

(  ) 1. Não (  ) 2.Sim  

 

Q21. Já precisou trancar algum semestre?  
(  ) 1. Não (  ) 2. Sim 

 

Q22. Já participou de algum projeto acadêmico? 

(  ) 1. Não (  ) 2. Sim  

 

Q23. Realiza algum tratamento alternativo ou tratamento de saúde?  
(  ) 1. Não (  ) 2. Sim  

 

Q24. No momento realiza tratamento psicológico/psiquiátrico?  

(  ) 1. Não (  ) 2. Sim  

 

Q25. Você acha que apresenta algum problema com seu uso de álcool no 
momento? 

(  ) 1. Não (  ) 2. Sim 

 

Q26. Nos últimos 12 meses, o jeito como VOCÊ bebeu o/a prejudicou: 
A. No seu trabalho, estudos ou oportunidades de emprego?  

(  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  

B. No seu trabalho doméstico ou tarefas em casa?  

(  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  

C. No seu casamento/relações íntimas?  

(  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  

D. No seu relacionamento com outros membros da família?  

(  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  

E. Em suas amizades ou vida social? 

(  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  
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F. Em sua saúde física?  

(  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  

G. Em suas finanças? 

(  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  

 

Q27. Nos últimos 12 meses você teve algumas das seguintes experiências? 
A. Problemas com a lei por dirigir embriagado?  

(  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  

B. Você se envolveu em uma luta/briga física enquanto bebia?  

(  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  

C. Tem ou teve alguma doença relacionada com o uso de álcool que o afastou de 

suas atividades regulares? 
(  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  

D. Você perdeu o emprego, foi reprovado(a) em algum módulo, ou quase, por causa 
da bebida? 
(  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  

E. Seu cônjuge ou alguém que morou com você o(a) abandonou ou ameaçou de o(a) 

abandonar por causa da bebida?  
(  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  

F. Você perdeu alguma amizade por causa da bebida? 
(  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  

G. Foi criticado por alguma pessoa pelo modo como você bebia? 
(  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  

H. Você foi empurrado(a) ou agredido(a) enquanto bebia? 
(  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  

 

Q28. Você já sentiu prejuízos em sua saúde por causa do seu uso de bebidas? 

(  ) 1. Não (  ) 2. Sim, mas não nos últimos 12 meses (  ) 3. Sim, nos últimos 12 meses 
(  ) 99. Não sabe 

 

Q29. Em geral, como tem estado a sua saúde física nos últimos 12 meses?  

(  ) 1. Ruim (  ) 2. Boa (  ) 3. Média (  ) 99. Não sabe  

 

Q30. Nos últimos 12 meses, você procurou médicos, outros profissionais de 
saúde ou ajuda relacionados com a sua saúde física?  

(  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  

 

Q31. Em geral, como tem estado a sua saúde emocional/mental nos últimos 12 
meses?  

(  ) 1. Ruim (  ) 2. Boa (  ) 3. Média (  ) 99. Não sabe 
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Q32. Quantas vezes, durante os últimos 12 meses, você se sentiu solitário(a)?  

(  ) 1. Nunca (  ) 2. Frequentemente (  ) 3. De vez em quando (  ) 4. Raramente  
(  ) 99. Não sabe  

 

Q33. No presente momento, você fuma cigarros, cachimbos ou charutos 
diariamente, ocasionalmente ou não fuma? 
(  ) 1. Nunca fumou (  ) 2. Diariamente (  ) 3. Ocasionalmente (  ) 4. Parou de fumar  
(  ) 99.Não sabe 

 

Q34. Nos últimos 12 meses, você usou medicação (calmantes, antidepressivos, 
remédio para ajudar a dormir ou emagrecer) que necessite de prescrição 
(receita) de forma diferente de como foi prescrita pelo médico ou por sua conta 
própria?  
(  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  

 

Q35. Nos últimos 12 meses, você usou alguma das substâncias abaixo? 
A. Maconha ou haxixe    (  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  
B. Cocaína aspirada    (  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  
C. Crack      (  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  
D. Estimulantes (como ritalina)   (  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  
E. Alucinógenos (como LSD)   (  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  
F. Drogas de festa (como ecstasy)  (  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  
G. Outra___________________________ 

SE VOCÊ NÃO TEM UM CÔNJUGE/COMPANHEIRO(A)/NAMORADO(A), PULAR 
PARA QUESTÃO (Q37)  

Q36. Pensando nos últimos 12 meses com que frequência seu cônjuge/ 
companheiro(a)/ namorado(a) fez uso de bebidas alcoólicas? Lembre-se de 
incluir todos os tipos de bebidas alcoólicas: destilados, vinhos, cerveja. 
(  ) 1. Nunca (  ) 2.Todos os dias (  ) 3. Maioria dos dias (  ) 4.Minoria dos dias  

 

Q37. As pessoas podem ser fisicamente agressivas de muitas maneiras (por 
exemplo: empurrando, socando, estapeando ou sendo agressivas fisicamente 
de alguma forma). Aconteceu contra você, nos últimos 12 meses, ser? 
A. Empurrado (a)/Chacoalhado(a)/Agarrado(a)  
(  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  

B. Estapeado(a)/Socado(a)/Chutado(a)  
(  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  

C. Atiraram alguma coisa em você/Bateram com objeto em você  
(  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  

D. Ameaçá-lo(a) com uma arma branca ou de fogo 
(  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  
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Q38.Caso tenha respondido afirmativamente alguma das opções da Q37. Quem 
foi a pessoa?  
(  ) 1.Companheiro(a)/namorado(a)/marido(a) (  ) 2. Algum familiar (  ) 3. Amigo 
(  ) 4. Desconhecido 

 

AS PRÓXIMAS QUESTÕES DIZEM RESPEITO ÀS SUAS EXPERIÊNCIAS COM 
PROBLEMAS CAUSADOS POR OUTRAS PESSOAS QUE BEBEM. ALGUMA VEZ 
VOCÊ JÁ:  

Q39. Antes de completar 18 anos você viveu com alguém que tinha problemas 
com a bebida ou era alcoolista/"alcoólatra"?  
(  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  

 

Q40. Nos últimos 12 meses, por causa da ingestão de bebidas de qualquer outra 
pessoa 
A. Você teve uma discussão séria (que não incluiu violência física)?  

(  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  

B. Você se sentiu ameaçado(a) por causa do uso de bebidas dessas pessoas? 

(  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  

C. Você foi emocionalmente ferido(a) ou negligenciado(a) por causa do uso de 

bebidas dessas pessoas?  
(  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  

D. Você foi machucado(a) fisicamente por qualquer uma dessas pessoas por causa 
do uso de bebidas delas?  
(  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  

E. Você parou de ver/se encontrar com qualquer uma dessas pessoas por causa do 

uso de bebidas delas?  
(  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  

F. Você se sentiu em risco no carro quando qualquer uma dessas pessoas estava 
dirigindo, por causa do quanto beberam?  
(  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  

G. Você se feriu em um acidente de carro por causa do quanto beberam algumas 

dessas pessoas?  
(  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  

H. Você foi forçado(a) ou pressionado(a) a fazer sexo ou algo sexual por causa do 
uso de bebidas de alguma dessas pessoas?  
(  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  

I. O consumo de qualquer uma dessas pessoas afetou negativamente um evento 

social no qual você estivesse presente?  
(  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  

J. Alguém deixou de fazer a sua parte do trabalho na casa por causa do uso de 
bebidas?  
(  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  
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K. Alguma das pessoas que você mencionou quebrou ou danificou alguma coisa que 

era importante para você por causa do modo como bebem?  
(  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  

L. Algum membro da família ou amigo pegou seu dinheiro ou objetos de valor por 
causa do modo como bebem?  
(  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  

M. Você teve que sair de casa para ficar em outro lugar por causa de alguém que 

bebe que mora na casa ou é da família?  
(  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  

N. Houve menos dinheiro para as despesas da casa por causa de alguém que bebe 
do domínio familiar?  
(  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  

O. Nos últimos 12 meses VOCÊ foi hospitalizado(a) ou precisou de um Pronto socorro 

(devido ao consumo de outras pessoas)?  
(  ) 1. Não (  ) 2. Sim (  ) 99. Não sabe  
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ANEXO C – DASS-21 
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