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Introdução

Resultados

Ao ingressar na Universidade, o acadêmico se
depara com novos métodos de ensino-aprendizagem e
novas exigências, que podem propiciar sensações e
sentimentos que não são elaborados internamente por
quem os vivencia. Dentre as sintomatologias psíquicas,
podem ser desenvolvidos os Transtornos Mentais
Menores (TMM).

 Prevaleceu o sexo feminino 31(72,1%) e média de idade
22,43±3,67 anos.
 Média de 9,51±3,59 questões respondidas positivamente na
escala SRQ-20, prevalecendo a suspeição de TMM para
33(76,7%).
 Os sintomas de nervosismo, tensão e preocupação são os
mais frequentes 41(95,3%).
 A frequência de itens da escala SRQ-20 mostrou correlação
significativa ao associar-se com a frequência de sinais e sintomas
psíquicos
(r=0,73;p<0,001),
físicos
(r=0,55;p<0,001)
e
comportamentais (rs=0,57;p<0,001).
 Associação significativa com ausência do tempo para o lazer
(11,00 vs. 8,63;p=0,023); não ter auxílio de pessoas com nenhum
vínculo de parentesco em situações críticas do cotidiano (12,14
vs. 9,00;p=0,033); e não se sentir valorizado pelos colegas e
professores (11,36 vs. 8,62;p=0,017).
 Associação com a dificuldade de concentrar nas aulas (60,0%
vs. 87,9%;p=0,047).

O que são TMM?
 Trastornos não-psicóticos;
 Maior prevalência na atenção primária do que na
área psiquiátrica hospitalar;
 Causam sofrimento para o indivíduo;
 Há relação com o estresse provindo do ambiente;
Insônia

Irritabilidade

Fadiga

Esquecimento

Dificuldade de
Concentração

Outros
sintomas
somáticos

Objetivos
Avaliar os fatores associados à suspeição de
Transtornos Mentais Menores.

Considerações Finais
Observa-se a importância do equilíbrio entre vida social e
acadêmica para a saúde do acadêmico, a para seu melhor
desempenho nos dois âmbitos. O projeto “Estresse na Formação
Acadêmica” prosseguirá até 2018, com a aplicação do
questionário aos ingressantes do novo currículo do Curso de
Bacharelado em Enfermagem da UFCSPA.
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