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RESUMO 
 

 

Quando o homem se depara com as conseqüências desagradáveis ao ultrapassar 
os limites físicos e psíquicos do organismo até a completa exaustão, ele é capaz de 
escolher de que forma agirá diante desta situação, dependendo de sua capacidade 
em entender os revezes da vida. Quando esta compreensão não é alcançada, o 
homem pode vivenciar episódios de stress. A proposta deste trabalho, é verificar as 
diferenças de níveis de stress que apresentam os alunos do terceiro e do quarto ano 
do curso de Odontologia, que estejam atendendo pacientes ambulatoriais de uma 
instituição de ensino superior de uma grande cidade do Estado do Paraná. Com o 
suporte teórico obtido da revisão de literatura, procedeu-se à aplicação dos 
instrumentos, Questionário Sócio-demográfico e o LSS/VAS – Lista de Sintomas do 
Stress, para a população alvo, que foi submetido a uma avaliação estatística. Esta 
análise procurou verificar o nível geral de stress da amostra total de 166 acadêmicos 
do curso de Odontologia; verificar o nível de stress dos acadêmicos do ano letivo de 
2003 com o ano letivo de 2004; comparar o nível de stress dos acadêmicos da 3ª 
série com os da 4ª série, analisar a relação entre os níveis de stress da amostra total 
e dos grupos específicos com as variáveis sócio-demográficas; identificar os 
sintomas mais e menos freqüentes de stress na amostra total e nos subgrupos; 
verificar em quais dimensões (fisiológica, emocional, cognitiva e social), se 
concentra o maior nível de stress dos acadêmicos, na perspectiva da amostra total e 
nos subgrupos. Os resultados apontaram que, não houve diferença significativa nos 
níveis de stress no ano letivo de 2003, porém houve diferença significativa dos níveis 
de stress para o ano letivo de 2004, quando ocorreram mudanças nos 
procedimentos educacionais no curso de Odontologia. A 3ª série de 2004 
apresentou os maiores níveis de stress. A dimensão do stress que foi considerada 
mais significativa foi a emocional e na seqüência a cognitiva. A emoção pode estar 
dissociada do dia a dia das pessoas, deve sim, ser compreendida e trabalhada 
individual e coletivamente, para que sejam desenvolvidas ações que encontrem em 
si soluções plausíveis para situações de conflito, seja ele interno, seja externo. 
Estudos mais aprofundados, são essenciais, para a compreensão do stress nas 
comunidades.  
 

Palavras-chave: Acadêmicos de Odontologia, stress, Psiconeuroimunologia. 
 

 



 

ABSTRACT 
 

 

When human being faces not desirable consequences after trespass physical and 
psychological body borders until reach an exhaustive condition completely, becomes 
able to choose the way will follow depending on the capacity to understand the 
difficulties of life. When he is not able to understand, he can face episodes of stress. 
The aim of this work was to verify the differences in the levels of stress in students of 
Odontology when they are doing their third and fourth year of studies, whose activity 
is meanly attending ambulatory patients of an university seated in a big city of the 
Paraná State, Brazil. A literature review was made to support theoretically this work 
and indeed, it was submitted to the groups a social demographic questionnaire and 
the LSS-/VAS – A list of symptoms of stress. After all, it was made a statistical 
analysis. This analysis was made to evaluate the level of stress in students in a total 
sample of 166 subjects; to verify the general level of stress in students of Odontology 
during the years of 2003 and 2004; to compare the level of stress in students of third 
and fourth year; analyses the relation between total sample and specific groups with 
social demographic variables; to identify symptoms which have more and less 
frequency in total sample and subgroups; to verify which dimension (physiological, 
emotional, cognitive and social) concentrates the higher level of stress of the 
students, considering total sample and subgroups. The results pointed that there is 
no significant difference in the level of stress during the year of 2003, but there is a 
significant difference in the level of stress during the year of 2004, when some 
changes were made in the educational proceedings in the institution, specifically to 
the Odontology course. The third year students of 2004 presented higher levels of 
stress and the most significant was emotional and after that, cognitive. The emotion 
shall be dissociated to people’s daily routine, but must be understood and worked 
individually and in groups, in order to develop actions which meet plausible solutions 
to situation of conflict, as being internal, as external. It is fundamental to study more 
deeply this subject to understand the stress in communities.  
 

Keywords: Odontology students, stress, Psychoneurology. 
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Cada ser humano reage de forma específica e única às vicissitudes da vida, 

conforme sua bagagem emocional, o conhecimento adquirido pela experiência, o 

estudo, o conhecimento de si mesmo e das suas ações e reações perante os outros 

e  perante si mesmo. Encarar todos os acontecimentos da sua realidade, ora como 

desafio, ora como uma razão de fuga ou mesmo de indiferença. Desta forma o ser 

humano lida com seus problemas conforme a sua capacidade potencial individual e 

suas características limítrofes.  

A dissociação da mente e do corpo foi considerada, em muitos estudos 

clínicos, como forma de visão ocidentalizada de uma situação complexa como a 

reação humana. De acordo com Goleman e Guerin (1997), esta dissociação não 

pode mais ser aceita e a medicina deve assumir o tratamento de forma globalizada, 

tornando-se o cuidado com a mente um complemento essencial para o sucesso. 

Esta junção mente e corpo pressupõe ainda não somente a participação do médico, 

mas também, com igual intensidade, a participação do próprio paciente, gerando 

uma co-responsabilidade que fará este último entender o que seu corpo e mente 

necessitam. Mediante a anamnese completa do paciente e sua total colaboração, é 

possível abordar a doença de forma mais completa e reduzir, por meio de 

resistência, a gravidade e a freqüência dos sintomas.  

A influência que a mente exerce sobre o corpo tem sua origem em três 

aspectos distintos, quais sejam: a) as ligações biológicas e bioquímicas entre o 

cérebro e os sistemas orgânicos; b) as correlações entre fatores psicológicos e 

determinadas patologias na população, que assumem um caráter epidemiológico; e, 

c) as pesquisas clínicas que realizam os testes sobre a eficácia das abordagens 

sobre a mente e o corpo nos processos de prevenção ou no alívio ou tratamento de 

determinadas patologias, como é o caso do stress. Esta influência é determinante 

quando se refere à condução do corpo pela mente e suas conseqüências 

(GOLEMAN e GUERIN, 1997).  

Conforme relatam Goldberger e Breznitz (1986), o stress é entendido como 

um grande conjunto de reações que um organismo desenvolve quando é submetido 

a uma situação que pode exigir esforço de adaptação. Podemos ainda considerar o 

stress como o agente estimulante ou a situação que desencadeia a excitação do 

organismo, identificando o processo psicofisiológico em que se encontra a reação 

para definir o comportamento manifestado pelo organismo, como decorrência do 
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processo desenvolvido. Esta manifestação se refletirá em todo o organismo e irá 

criar uma condição atípica no indivíduo, produzindo uma resposta positiva, e não 

somente negativa. Além disso, esta reação de alarme faz com que o indivíduo se 

mobilize por inteiro para fazer frente ao seu stressor, na tentativa simultânea de 

restabelecer a sua homeostase. Goldberger e Breznitz (1986) denominam esta fase 

como síndrome de adaptação geral. Esta adaptação é relativa e amplamente 

conectada ao indivíduo e sua reação frente ao stressor, na tentativa de adequar-se 

às exigências impostas. É uma reação de alerta, de excitação, que pode gerar um 

mecanismo de fuga ou de ataque em relação ao stressor. Os sintomas típicos da 

fase de resistência são, em sua maioria, de natureza psicossocial, pois ao se elevar 

o seu nível regular de ativação, o organismo não mais apresentará sinais físicos, 

passando a um outro nível, em escala emocional (sem desvincular-se o corpo da 

mente, somos e vivemos constantemente partes de um todo), em que se observam 

sensações de medo, nervosismo, apetite oscilante, ranger de dentes, queda de 

cabelo, estado ansioso, roer de unhas, isolamento social, impotência sexual 

temporária.  

Vasconcellos (2002a, p.139) reforça a condição de impasse mental-

emocional-físico, ao observar que “todos nós já sentimos alguma vez as 

conseqüências extremamente desagradáveis de termos ultrapassando os limites de 

nossa resistência física e psíquica e chegando a momentos de completa exaustão”. 

A partir deste ponto, cada sujeito deverá escolher se envolver ou não numa situação 

que desafia sua capacidade de compreensão e resolução de forma positiva ou não, 

pois compreender a vida e seus caminhos significa ficar na dependência de estar 

ciente de que não existe um equilíbrio, ao contrário, o desequilíbrio é o estado 

normal das coisas. 

Este estudo não pretendeu adotar uma abordagem específica, uma vez que a 

teoria do stress pode ser aplicada em qualquer linha da Psicologia. O interesse em 

geral focou-se sobre o stress, pois, como o tema se faz presente na mídia com maior 

freqüência, na rotina de trabalho pessoal e em estudos científicos, conforme se verá 

no decorrer desta proposta, considerou-se fundamental sua aplicação. 

A escolha do tema pauta-se em uma reivindicação constatada entre docentes 

da instituição de ensino superior onde foi realizada a pesquisa, que se relaciona com 

a mudança do comportamento estudantil diante do ambiente escolar, em relação 
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aos colegas, e aos docentes, e mesmo relativa ao meio ambiente em que convive. 

Observou-se que os acadêmicos da área de saúde em geral apresentam 

comportamento dissociado, agressivo, desinteressado, com ausência de respeito 

pela hierarquia e mesmo nas relações interpessoais, e uma certa inquietude e 

mesmo irritação quanto a sua condição. Especificamente, os estudantes de 

Odontologia apresentam as mesmas características, e do contato com este grupo 

em especial surgiu a necessidade de contribuir para o entendimento das razões 

pelas quais esta dinâmica do stress ocorre com esses acadêmicos. 

Para Zoletti e Giongo (2001), a formação e a qualificação do profissional 

responsável pela saúde bucal envolve o conhecimento das ciências biológicas, 

conhecimentos técnicos, humanos e sociais, pois, para além das técnicas 

aprendidas, devido ao intenso relacionamento humano, o conhecimento das reações 

emocionais do paciente é fundamental para o sucesso de todo tratamento. Esta 

consciência deve ser sedimentada já na no período de formação do profissional, 

para que o aluno reflita sobre o seu compromisso social diante da heterogeneidade 

dos pacientes e seja capaz de construir seu papel dentro da sociedade na promoção 

da saúde bucal. 

A proposta deste estudo é verificar as diferenças de níveis de stress que 

apresentam os alunos do terceiro e do quarto ano do curso de Odontologia que 

estejam atendendo pacientes ambulatoriais. 

A parte teórica do trabalho constitui-se de revisão da literatura pertinente ao 

tema, enfocando-se as questões referentes a estudos que abordem o stress em 

estudantes da área de saúde, em especial, de alunos do curso de Odontologia. Já a 

parte experimental compreendeu a aplicação de um questionário específico para a 

população-alvo, o qual foi submetido a uma avaliação estatística.  
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2.1 CONCEITUANDO O STRESS: UMA RESPOSTA AOS DANOS 

 

Goldberger e Breznitz (1986), ao comentarem o capítulo de Hans Selye 

History and present status of the stress concept, publicado no livro editado por eles 

Handbook of Stress, observam que a trajetória histórica do que este último 

denominou de stress baseia-se na condição do corpo humano exposto a inúmeras 

funções que podem provocar sobrecargas e conseqüências negativas ao equilíbrio 

homeostático. Desta forma o homem, desde o período pré-histórico, já percebia no 

próprio corpo os sinais físicos conseqüentes de atividades físicas. Ainda nessa obra, 

os autores comentam que Hipócrates, o “Pai da Medicina”, em sua obra “Aforismos”, 

no século VI a.C., já enveredava pela Psicossomática e reconhecia as relações entre 

danos corporais e  danos psíquicos, decorrentes da interação das pessoas com o 

meio ambiente. E ainda mais, estudos de fisiologistas como Bernard, em 1879, 

Pfluger, em 1877 e Haldane, em 1922, já alertavam para os sinais do corpo diante 

de sobrecargas físicas e da necessidade de atenção a elas. Com Cannon, em 1939, 

aclararam-se a fisiologia e o conceito do uso do corpo com a sugestão da 

homeostase, que foi conceituada como um processo coordenado fisiológico o qual 

mantém a maioria dos estados constantes no organismo. É a resistência do 

organismo vivo diante da adversidade, atendendo às necessidades do corpo e 

buscando o equilíbrio de suas funções. Se o corpo humano entra em desequilíbrio, 

ele vai se preparar para reagir, seja afrontando, seja fugindo, para tentar retomar sua 

condição estável. 

Samulski, Chagas e Nitsch (1996, p.15) comentam que Cannon, tendo 

iniciado trabalhos sobre o tema em 1914, somente em 1929 encontrou a causa 

deste desequilíbrio, o que fundamentou suas idéias sobre a homeostase. Cannon 

acreditava que estímulos internos e externos poderiam ser responsáveis por 

situações de desequilíbrio que geram o stress. 

Chrousos e Gold (1993, p.479) observam: 

 

Embora as sociedades humanas tenham se tornado mais complexas 
e de muitas formas mais exigentes, os nossos mecanismos 
fisiológicos para lidar com a adversidade não evoluíram 
apreciavelmente nos últimos anos. Assim, parece que nossas 
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respostas fisiológicas às pressões sociais, a sobrecarga de 
informação e a rápida alteração lembram aquelas colocadas em ação 
durante perigo físico e graves ameaças à sobrevida. [...] Os 
organismos vivos sobrevivem através da manutenção de um 
equilíbrio dinâmico imensamente complexo e harmonioso, ou da 
homeostase, que é constantemente desafiada ou gravemente 
ameaçada através de forças perturbadoras intrínsecas ou 
extrínsecas ou de stressores.  

 

O que se nota é que na realidade, apesar de conhecer e reconhecer fatores 

externos advindos do meio ambiente causadores de estados ansiosos, o sujeito 

ainda pode reagir diferentemente em situações diferentes, uma vez que seu 

equilíbrio interno foi abalado. Esta reação pode ser diferente de sujeito para sujeito; 

e ainda cada sujeito, de acordo com sua fase de vida, e sua bagagem de 

experiência e seu estado atual de vida, traz consigo uma complexidade que deve ser 

avaliada em cada situação e resposta.  

Chrousos e Gold (1993, p.479) definem o stress como “um estado de 

desarmonia ou de homeostase ameaçada”. Ou seja, quando o desequilíbrio 

acontece, as respostas aos fatores stressores podem ser direcionadas ou não, 

dependendo do grau de importância, do preparo do sujeito e da sua interação com o 

meio que o desafiou e ultrapassou seu limite interno de segurança.  

Já Filgueiras e Hippert (1999) consideram que o estado de stress acontece 

devido a uma síndrome específica em mudanças orgânicas que não são específicas 

do sistema biológico. Assim, a mudança fisiológica na forma de stress ocorrerá no 

organismo quando houver uma reação mais forte a impulsioná-lo para atividades 

que vão além das consideradas normais. 

Conforme relatam Rodrigues e Rodrigues (1989) a palavra stress usou-se 

originariamente na Física como o grau de deformidade que uma estrutura apresenta 

se é submetida a esforço. Este esforço ou modificação da estrutura foi 

analogamente aplicado, na medicina, ao indivíduo que sofre ações do meio 

ambiente as quais, no processo de interação, provocam alterações físicas e 

emocionais específicas e significativas no corpo humano, forçando sua adaptação a 

uma nova realidade.  

Stora (apud ARANTES e VIEIRA, 2002) aponta que o stress tem um conceito 

mais dinâmico e não pode se limitar a apenas uma dimensão, seja esta biológica, 
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psicológica, social ou cognitiva, pois consegue ser um fenômeno interno e externo, 

percebido em uma lacuna temporal onde o sujeito coloca em prática suas defesas 

mentais diante de um desafio desconhecido.  

Certamente nestas defesas se incluem mecanismos biológicos e psíquicos 

que podem se organizar na busca de uma solução para o impasse, ou então, 

contrariamente,  desorganizar-se e provocar a somatização do problema. Isto fica na 

dependência da base psíquica e social individual. 

Brandão e Matsudo (1990, p.96) relatam que o processo de stress  

 

é iniciado por uma situação ou estímulo que se interpretado como 
algo ameaçador, perigoso ou frustrante (stressor), provocará uma 
reação emocional. Em outras palavras, os pensamentos e os 
sentimentos de uma pessoa podem influenciar seu metabolismo 
(reação de stress). A intensidade e a duração desta reação 
metabólica será proporcional à percepção da situação e durará 
enquanto esta resistir no tempo. 

 

Selye (apud SAMULSKI, CHAGAS e NITSCH, 1996), em seus estudos sobre 

o stress, observou reações do organismo que desencadeiam uma série de reações 

específicas por ele denominada de síndrome da adaptação geral, a qual explica o 

que acontece num aspecto global do stress.  

Para o autor, 

 

Na reação de alarme o organismo mostra as mudanças 
características para a primeira ação do stressor. Ao mesmo tempo 
abaixa a sua resistência e se o stressor é suficientemente forte, pode 
até levar a morte. O estágio de resistência aparece se for compatível 
a ação prolongada do stressor com uma adaptação. Os sinais 
corporais característicos da reação de alarme desaparecem 
totalmente, e a resistência eleva-se acima das condições normais. O 
estágio de esgotamento desenvolve quando a ação do stressor, ao 
qual o organismo adaptou-se, permanecer por um longo período até 
finalmente esgotar-se a energia de adaptação (SELYE apud 
SAMULSKI, CHAGAS e NITSCH, 1996, p.38). 

 

Assim, ao tentar se adaptar a um novo desafio, imposto por uma situação não 

esperada, o sujeito reage fisiológica e psicologicamente, preparando-se para 
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reconhecer e vencer esse período. Quando consegue a atenção do corpo e da 

mente para conhecer o que é novo em seu meio ambiente, em sua vida, o indivíduo 

resiste e se despoja dos sintomas da fase de alarme e alcança um platô emocional e 

físico que lhe permite atingir finalmente a adaptação às mudanças desafiadoras 

do(s) stressor(res). 

De acordo com França e Rodrigues (2002), na reação de alarme, o indivíduo 

apresenta aumento da freqüência cardíaca, da pressão arterial, da concentração de 

glóbulos vermelhos e da concentração de açúcar no sangue, além de redistribuição 

do sangue, aumento da freqüência respiratória, dilatação dos brônquios, dilatação 

da pupila, aumento da concentração de leucócitos e ansiedade. 

Na reação de resistência, quando o organismo humano já atingiu o platô para 

o reconhecimento do desafio que está enfrentando, os sintomas mais freqüentes 

são: aumento do córtex da supra-renal, atrofia de estruturas relacionadas à 

produção de células sangüíneas, ulcerações no aparelho digestivo, irritabilidade, 

insônia, mudanças no humor e diminuição do desejo sexual (Fig.1). 

Finalmente, na fase de exaustão, com o stress estabelecido, o indivíduo pode 

apresentar, em condições mais graves: retorno parcial e breve à reação de alarme, 

falha nos mecanismos de adaptação, esgotamento por sobrecarga fisiológica e 

morte do organismo (Fig.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Ativação orgânica em stress e distress 
Fonte: Vasconcellos (2002a, p.151). 
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Fase de alarme 
 
Mobilização total do 
organismo (SAG); 
taquicardia; sudorese; 
dor de cabeça; 
palidez; hipertensão; 
fadiga; insônia; 
dificuldade 
respiratória; falta de 
apetite; apertar de 
maxilares; pressão no 
peito; estômago tenso. 

 Fase de resistência 
 
Mobilização específica 
de um órgão (SAL); 
desaparecem sintomas 
físicos; irritabilidade; 
isolamento social; 
incapacidade de desligar-
se; impotência; ranger de 
dentes; apertar de 
maxilares. 

Fase de exaustão 
 
Colapso energético do 
órgão vulnerável; 
aparecimento de uma 
patologia orgânica ou 
óbito súbito.  

Figura 2- Fases e sintomas do stress 
Fonte: Vasconcellos (2002a, p.152). 

 

Arantes e Vieira (2002) afirmam que esta síndrome de adaptação é geral, pois 

afeta partes expressivas do corpo do indivíduo, de forma a provocar um sistema de 

defesa sistêmico para reencontrar o equilíbrio perdido. 

Samulski, Chagas e Nitsch (1996) comentam que a preocupação com o 

estudo do stress iniciou-se a partir do momento em que o sujeito passou a interagir 

com fatores advindos do meio em que ele vivia. Questionou-se, desde então, quais 

eram as causas e qual seria a influência desta interação homem-meio ambiente 

sobre a sua vida e o que poderia mediar este processo. 

Tornou-se então necessário analisar aspectos relevantes deste processo de 

interação, ou seja, as condições do sujeito, como se processou a situação de stress  

e quais foram os resultados destes questionamentos. 

Para Nitsch (1976), McGrath (1981) e Samulski (1992) (apud SAMULSKI, 

CHAGAS e NITSCH, 1996), o conceito de stress está vinculado a um estado de 

perda de estabilidade psicofísica, ou ainda, a uma relação conturbada do indivíduo 

com o meio ambiente que o cerca. Neste ponto, pode-se imaginar que o resultado 

deste conflito se converta em uma situação negativa; porém sabe-se que o stress 

pode e deve ser considerado como uma alavanca em várias situações, em que as 

capacidades humanas interna e externa se vêem desafiadas e precisam reagir.  

Samulski, Chagas e Nitsch (1996) comentam que a obra “Teoria da 

transação”, de Lazarus e Launier, tem bases semelhantes aos conceitos globais do 

stress, que compreende a reação do indivíduo a situações estranhas vindas do meio 
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ambiente. Ao avaliar o stress, eles observaram três relações importantes, que 

denominaram como prejuízo/perda, ameaça e desafio, as quais oscilam de acordo 

com cada situação e têm relação com o meio ambiente.  

Para Lazarus e Folkman (1984), o cotidiano tem igual ou maior importância 

que grandes acontecimentos na ocorrência de distúrbios de stress. A vida das 

pessoas em geral está repleta de situações corriqueiras que eventualmente podem 

deflagrar o stress, enquanto grandes acontecimentos são mais raros. O cotidiano 

exige muito mais esforço do indivíduo para que este acompanhe as mudanças 

constantes na sociedade, as exigências cada vez maiores da família e as nossas 

cada vez mais freqüentes necessidades. Tudo isto pode gerar ansiedade, 

impotência para determinadas ações e desencadear reações específicas que 

produzem o stress. 

Segundo França e Rodrigues (2002, p.27-28), “o termo stress é 

freqüentemente apresentado de forma parcial e distorcida”, ou seja, é visto somente 

sob o aspecto negativo, sendo responsável por uma série expressiva de 

acontecimentos que nem sempre têm entre si relação direta ou indireta, e foi 

globalizado de tal maneira que, quando o stress é verdadeiro, deve ser reavaliado 

para que se configure realmente como um fator de desequilíbrio. Melhor definindo, é 

um “Estado do organismo, após o esforço de adaptação, que pode produzir 

deformações na capacidade de resposta atingindo o comportamento mental e 

afetivo, o estado físico e o relacionamento com as pessoas”. 

Uma vez que não existe somente um fator responsável pelo stress,  tampouco 

uma solução única para esta condição, visto que as percepções e respostas são 

diversas, é importante considerar a ocorrência de fatores stressores, de possíveis 

alterações da fisiologia e das próprias percepções do indivíduo frente ao 

acontecimento. Este conjunto de fatores aponta para diferentes percepções 

(interpretação cognitiva ou avaliação), diferentes reações – físicas e psicológicas, 

conscientes ou não – e conseqüentemente, diferentes soluções – paliativas ou 

resolutivas (FRANÇA e RODRIGUES, 2002). 

O stress pode ocorrer de duas formas.  

Uma dessas formas, benéfica, é denominada eustress, quando ocorrem 

eventos na rotina do indivíduo que o impelem a reagir e interagir no seu meio 
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ambiente, promovendo e acompanhando as mudanças. Exemplos disso podem ser 

uma promoção profissional, a notícia de uma gravidez, a compra de um bem imóvel 

muito desejado.  

Como observa Vasconcellos (2002a, p.152), 

 

É muito comum encontrarmos a denominação “Eustress” para indicar 
aquelas situações de stress que nos proporcionam uma sensação 
agradável, ainda que decorrente de um estado de grande excitação: 
um beijo apaixonado, a vitória do time preferido, uma promoção 
profissional, passar no vestibular  [...] Todavia, parece-me mais 
correto que denominemos eustress, todas as situações em que o 
organismo, mesmo encontrando-se em grande excitação – e essa 
seja vivenciada como agradável ou desagradável – esteja dentro de 
parâmetros naturais de reação e tenha a possibilidade de, após a 
situação estressante, repousar.  

 

A outra forma provoca efeito adverso, denominado distress, um evento que 

ocorre na rotina também, mas que empurra o indivíduo para baixo, tornando-o 

frustrado e entregue aos problemas, incapaz de reagir para alterar uma situação.  

Vasconcellos (2002a, p.151) observa: 

 

Denominamos essa situação “Distress”, ou seja, “mau stress” (do 
grego “dis” que quer dizer “mau”) visto que as conseqüências dessa 
estratégia de adaptação tornam-se trágicas para o próprio 
organismo. Exausto pela atividade excessiva e tendo gastado assim, 
prematuramente, toda a sua energia, o órgão entra em colapso, 
desenvolvendo então uma patologia. 

 

A reação fisiológica (física e emocional) a este evento de stress, seja ela 

positiva ou negativa, é idêntica nos indivíduos, porém as respostas diferem 

expressivamente, ou seja, “a conseqüência que cada um de nós experimenta devido 

ao estresse depende da cor das lentes que usamos para filtrar a realidade a nossa 

volta” (ROSSI, 1991, p.27). 

Desta forma, aceitar a não-dissociação do envolvimento do sistema social 

com o sistema biológico e o sistema psíquico é reconhecer a interdisciplinaridade da 

ciência e aceitar também um fator auxiliar importante para a compreensão do estado 

de stress.  
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Já o stress, numa escala global, pode ser visto em conflitos e guerras, na 

injustiça, na morte. Todo indivíduo pode experimentar algum grau do stress 

denominado social. Algumas vezes a sua manifestação é bem discreta e não pode 

ser reduzida ao ensino e encontro de novas formas de interação entre as pessoas, 

promovendo tarefas sociais que ajudam a aumentar o bem-estar geral. Entre os 

fatores externos capazes de provocar o stress, o ambiente físico apresenta 

variações de temperatura, sons, qualidade do ar, condições de trabalho no que se 

refere aos equipamentos e mesmo aos métodos de trabalho.  

Para Arantes e Vieira (2002), no que se refere à questão de relacionamentos, 

sejam eles profissionais, pessoais ou familiares, ou ainda de natureza social e 

econômica, os resultados certamente se refletirão nas ações diárias do indivíduo, e 

são capazes de provocar situações de esgotamento físico e psicológico que podem 

se estender ao trabalho.  

As mudanças constantes nos valores tradicionais, a inserção de novas 

demandas que rompem com laços preestabelecidos entre grupos, a necessidade de 

recomeçar novos conceitos e adquirir novos e renovados conhecimentos, o 

surgimento de uma sociedade mais individualizada, competitiva e agressiva dentro 

de um mercado potencialmente pautado no poder, no ter, isolando socialmente os 

indivíduos e transformando cada dia em luta, tudo isto faz com que o indivíduo 

encare situações nem sempre previsíveis, e dentro desta realidade, ele passa a 

apresentar dificuldades no processo de adaptação. Esta dificuldade pode conduzir a 

estados ansiosos que, se agravados, são capazes de levar ao stress e desencadear 

uma doença (ARANTES e VIEIRA, 2002).  

 

 

2.1.1 Stress Biológico 

 

No plano biofisiológico, observa-se em muitos estudos que os indivíduos 

expostos a episódios de stress apresentam algumas manifestações que explicam as 

alterações metabólicas no seu todo. As manifestações nervosas em geral surgem na 

forma de dores de cabeça que aparecem a qualquer hora do dia, irritabilidade, 
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angústia e crises de pânico, vertigens, suores, sensação de frio e de calor, insônias, 

dores no tórax ou perturbações em nível da sexualidade.  

França e Rodrigues (2002), em sua obra “Stress e trabalho”, relatam as 

principais manifestações que incidem sobre o organismo humano em situações 

inesperadas, como segue. 

Manifestações cardiovasculares mais brandas: são as palpitações e 

taquicardias. A ansiedade pode também provocar um aumento da tensão arterial e 

em alguns casos, levar ao infarto do miocárdio.  

Manifestações do aparelho digestivo: aerofagia, disfunções intestinais – como 

diarréia ou intestino preso e úlcera; falar rápido; os tremores, o gaguejar, a voz 

entrecortada, as precipitações e imprecisão – são as manifestações motoras mais 

freqüentes.  

As manifestações emocionais traduzem-se em distanciamento afetivo, 

impaciência, irritabilidade, frustração, apatia, perda do envolvimento, perda do 

entusiasmo profissional.  

Em nível cognitivo, às manifestações soma-se a diminuição da auto-estima. 

Acentuam-se as preocupações e notam-se dificuldades nas tomadas de decisão, 

sensação de confusão, incapacidade de concentração, sentimento de falta de 

controle.  

As manifestações em nível comportamental também surgem com o 

absenteísmo, o comportamento conflituoso, o abuso de álcool ou de drogas, a falta 

de empenho profissional.  

Estudos realizados por Selye (apud GOLDBERGER e BREZNITZ, 1986), 

Nitsch et al. (1981), Lautert (1995), Samulski, Chagas e Nitsch (1996), para explicar 

os mecanismos do stress, levaram estes pesquisadores a observar que as várias 

mudanças bioquímicas e estruturais se iniciam principalmente nos sistemas nervoso 

e vascular.  

Os mecanismos podem ocorrer pelas vias neurais (do SNC) e neuro-humoral 

(glândulas endócrinas) (NITSCH et al., 1981). Já Lautert (1995), em sua tese, 

reconhece os seguintes eixos para os mecanismos de reação do stress: o neural, o 

neuroendócrino e o endócrino. Desta forma as reações a situações de stress 
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ocorrem por meio de hormônios, iniciando-se assim no hipotálamo. Ao ocorrer um 

desequilíbrio frente à homeostase do organismo humano, o hipotálamo é solicitado a 

fazer agir conjuntos de células nervosas e fibras que estabelecem o contato direto 

do cérebro com o sistema endócrino. Estes sinais nervosos são transmitidos pelas 

células neuroendócrinas na eminência mediana (ME) do hipotálamo e se 

transformam em fator de liberação de hormônio corticotrófico (CRF), que passa a ser 

um mensageiro químico, possivelmente um agrupamento específico de aminoácidos. 

Este mensageiro, por meio da corrente sanguínea, carrega uma mensagem até a 

glândula pituitária que provoca uma descarga na circulação do hormônio 

adrenocorticotrópico – o ACTH. Este, por sua vez, chega ao córtex adrenal, provoca 

a secreção de cortisona ou corticosterona, principalmente, que fornecem a energia 

necessária para que ocorram as reações de adaptação. Além disso, a cortisona ou a 

corticosterona agilizam respostas enzimáticas e suprimem reações imunológicas e 

inflamações, retendo primariamente doenças em potencial. Outros hormônios 

também estão presentes para estimular a defesa do organismo, como corticóides 

pró-inflamatórios, o hormônio somatotrófico (STH). Existe ainda um sistema de 

feedback que evita descontrole na liberação dos hormônios. Para além destes 

hormônios, a adrenalina, uma catecolamina importante, pode ser liberada para 

auxiliar na resposta do stress no organismo do indivíduo e acelerar a circulação 

sangüínea, elevar a pressão arterial e a taxa de circulação do sangue nos músculos 

e estimular o sistema nervoso central. Todo este processo disponibiliza energia para 

o organismo responder ao stress. 

 

 

2.1.2 Stress e Emoções 

 

O stress possui basicamente três tipos de emoção, a saber: a ansiedade – 

quando existe uma inquietude, tensão e sensibilidade exacerbada; a depressão – 

quando existe a sensação de impotência e também o desamparo, o desespero 

diante de uma situação específica; e finalmente, a raiva, em que os sentimentos se 

traduzem em hostilidade, que pode culminar em atos violentos, resultantes de 
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frustrações. Esta é a reação psicológica do organismo, estejam as condições 

fisiológicas normais ou alteradas (MELELLAN, BRAGY, CACCIOLA, 1988). 

Individualmente, o stress pode se manifestar de forma diferente de pessoa 

para pessoa, ou seja, o sujeito pode apresentar graus diferentes de reação a 

eventos stressores, como hostilidade, agressividade, tensão, agitação, ansiedade, 

depressão, baixa auto-estima e autoconfiança, falta de autocontrole e pouca 

tolerância a mudanças, entre outros efeitos, seja no trabalho, seja na vida pessoal. 

Se a mudança nos nossos sentimentos e emoções se manifestar de forma branda, 

sutil, ela provavelmente não será notada; mas caso alguma ação seja avaliada e 

traga a sensação de impotência, depressão, raiva ou outra emoção que se 

exteriorize de forma exacerbada, ela representará um perigo ao equilíbrio 

homeostático do corpo e da mente do indivíduo e requererá, por isso, uma reação 

contrária que ofereça resistência para tentar recompor-se. Para isto terá de 

interpretar a informação e saber como lidar com ela (ARNOLD, 1960).  

Para Caton et al. (1988), o envolvimento no trabalho, ainda que em diferentes 

níveis de interação profissional ou mesmo pessoal, pode levar a episódios de 

esgotamento emocional em níveis expressivos. O estudo compreendeu uma 

amostragem de 192 indivíduos selecionados de uma amostra de 566 funcionários. 

Os componentes da amostragem eram da faixa etária de 25 a 44 anos, sendo 79% 

do sexo feminino. Eles foram distribuídos em quatro grupos ocupacionais: técnicos 

de desenvolvimento, profissionais de várias áreas, pessoal de apoio e assistentes de 

desenvolvimento educacional). A avaliação de níveis de exaustão emocional (stress 

e burnout) foi feita por meio de um questionário constituído de oito questões abertas, 

incluindo dados como a idade, estado civil, sexo, raça, educação, anos no emprego 

presente e anos na área de trabalho atual. Os resultados não demonstraram uma 

relação entre stress e burnout, pressupondo-se que sejam situações distintas. É 

importante reavaliar a capacidade individual dos funcionários e a adaptação e 

adequação à atividade que exercem, tornando-a significativa. 

Segundo Harris (apud CATON et al., 1988), estes episódios podem se 

apresentar na forma de desamparo, desencanto e exaustão emocional, condições 

capazes de deflagrar negativismo, inflexibilidade e impotência, que, por sua vez, são 

capazes de levar a patologias.  
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2.1.3 Stress e Cognição 

 

Muito embora o meio ambiente seja responsabilizado pela produção de stress 

em um número substancial de pessoas, é importante destacar o fato de que pessoas 

e grupos de pessoas são diferentes entre si,  pelas suas certezas e incertezas, força 

e fraqueza, o que torna maleáveis as interpretações das reações em cada uma 

delas. Sobre esta questão Lazarus e Folkman (1984, p.1) observam: “[...] é que as 

diferenças individuais ocorrem porque os ambientes humanos são sempre diferentes 

e, portanto diferenças individuais não são necessariamente devidas às 

características pessoais”.  

Destarte, embora seja possível comparar condições que possam deflagrar 

uma ação de stress, a reação pode variar de indivíduo para indivíduo, de acordo 

com os processos cognitivos de cada um deles. Estes processos cognitivos com 

certeza afetam a natureza e a condução de cada caso, que pode levar à adaptação 

diante de uma condição adversa. Assim, dentre duas pessoas em situação de 

stress, uma pode reagir com um estado depressivo, enquanto a segunda pode 

apresentar episódios de raiva. Então é fundamental avaliar estes processos para se 

chegar ao entendimento psicológico destas situações de stress. Como observam 

Lazarus e Folkman (1984, p.22),  “homens não são perturbados pelas coisas, mas 

pelas opiniões que eles fazem das coisas”. 

No entendimento de Ekehammar (1974, p.1027), “a pessoa é uma função da 

situação, mas também e mais importante, a situação é uma função da pessoa 

através da construção cognitiva da pessoa, das situações e da seleção ativa e 

modificação das situações”. Diante desta afirmação, é essencial que se levem em 

consideração as diferenças individuais –  portanto também os processos cognitivos 

que intervêm nos episódios, os quais são os fatores envolvidos – bem como a forma 

como cada sujeito irá enfrentar (ou não) cada evento. Ao se avaliarem estas 

diferenças, é importante considerar aspectos como o julgamento, a discriminação e 

a escolha das atividades de acordo com o histórico de vida de cada indivíduo, as 

emoções que vivenciou, as situações que foi obrigado a enfrentar, as condições que 

o obrigaram a resolver por meio de ações, sejam elas simples ou complexas; e isto 

de forma direta, automática, espontânea, sem reflexão e em conformidade com a 

característica pessoal de cada um. 
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Como Arnold (1960) exemplifica de forma simples, mas eficiente, ao vermos 

alguém apontar os dedos em direção aos nossos olhos, imediatamente 

recorreremos às memórias construídas ao longo da nossa história, ou seja, 

fecharemos os olhos e os cobriremos com as mãos, para evitar uma ameaça de 

dano físico. Este processo cognitivo nos garante a reação diante de uma ação 

externa que pode vir a ser prejudicial à nossa integridade física e psicológica.  

Lazarus e Folkman (1984) observam que, ao avaliarmos situações 

potencialmente desestabilizadoras para nós, estamos cumprindo nosso papel na 

evolução animal, por termos a habilidade de interpretar e intervir no meio e nos 

proteger de perigos. Esta percepção nos remete a um processo de avaliação 

primária e secundária para entender de que modo é possível superar uma situação 

considerada difícil. A avaliação primária compreende três tipos distintos, a saber: 

avaliações irrelevantes, que não trazem benefícios ou compreensão à situação de 

stress; avaliações benignas, quando trazem já alguma sensação benéfica – como a 

alegria, amor, felicidade, tranqüilidade; as avaliações de stress, que incluem a culpa, 

a perda, ameaça e desafio, e representam o reconhecimento do dano físico e 

emocional. A avaliação secundária se traduz no processo de coping, em que é 

possível medir o nível do stress, a sua força e a qualidade da emoção envolvida na 

situação.  Finalmente, a reavaliação é uma forma renovada de se avaliar a situação 

do indivíduo em relação ao meio ambiente que exerce influência sobre ele, 

produzindo uma condição de stress. 

Estatísticas de estudos citados por França e Rodrigues (2002) demonstram 

que o índice elevado de suicídio e de alcoolismo (este último leva a cirroses e 

mesmo à morte), o uso indiscriminado de drogas e outros desajustes sociais são 

mais freqüentes na área de saúde. Logicamente é importante considerar a atividade, 

o nível do profissional e o perfil pessoal dos indivíduos envolvidos para detectar 

estas estatísticas, que podem ser muito variáveis, embora permaneçam na área. 

 

 

2.1.4 Stress Social 

 

Dentre os fatores capazes de desencadear situações de stress, a questão do 

nível socioeconômico pode desencadear doenças coronarianas. A convivência em 
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sociedade traz, certamente, vantagens e vantagens ao homem, e o desequilíbrio das 

suas relações com outras pessoas e com o meio ambiente em que vive pode 

desencadear o stress. Kantz e Raisen (1988) apontam o suporte social como um 

mediador das possibilidades de apoio emocional, instrumental e informacional às 

pessoas, resultantes dos laços sociais criados durante as suas relações com outras 

pessoas e com o meio ambiente em que vivem. Assim, se existem laços sociais 

fortes dentro do ambiente social, a possibilidade de ocorrência de patologias ligadas 

ao stress fica reduzida. Estes laços podem ser obtidos, por exemplo, na formação de 

grupos religiosos ou associações, e mesmo nas relações no trabalho. Estas últimas, 

segundo os autores, constituem um fator da grande e positiva influência nas 

condições da saúde do homem, uma vez que a demanda, a autonomia e a 

satisfação no trabalho trazem equilíbrio e menos stress, contanto que não haja 

desequilíbrio entre a carga e o controle do trabalho que se executa. 

Maslach e Jackson (1979) e Pines e Kafri (1978) citados por Caton et al. 

(1984) apontam como fatores da ocorrência de stress  questões como insatisfação 

profissional, atitudes negativas no relacionamento com o cliente, vícios como fumo e 

bebidas, fadiga crônica, baixa resistência a doenças, dor e absenteísmo.  

Para Caton et al. (1984), embora a literatura apresente diversas definições 

para a condição de stress, fatores ambientais e pessoais são determinantes para 

sua ocorrência, uma vez que a interação exerce força sobre o indivíduo, fazendo 

com que ele reaja de acordo com sua forma de encarar novos eventos. 

Conforme Lazarus e Folkman (1986, p.43), o stress estabelece a relação do 

homem com o ambiente no qual ele vive, seja mostrando suas diferenças (entre ele 

e com o meio), seja mostrando as suas reações diante de situações distintas. Daí a 

diferença entre um indivíduo e outro e, conseqüentemente, em suas reações em 

relação a uma determinada situação que pode provocar stress. É o que eles 

denominam de “uma relação particular entre o indivíduo e o ambiente em que é 

avaliado por este como ameaçador ou desestruturante de seus recursos e que põe 

em perigo seu bem-estar”. 

Segundo Oliveira (1996), várias ciências são capazes de oferecer suporte ao 

indivíduo para relacionar o stress com o seu trabalho. O desgaste, quando se 

transforma em perda generalizada da capacidade potencial individual, seja ela física 

ou mental, apresenta-se com um perfil que pode levar a verdadeiras patologias, 
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deflagradas por situações de stress no dia-a-dia. Os aspectos socioeconômicos e os 

advindos da própria cultura do homem podem levar ao surgimento de condições de 

angústia e desejo como forma de sofrimento mental, ligadas à inter-relação com as 

relações sociais que ele vivencia.  

Stora, citado por Arantes e Vieira (2002), observa que o homem, no seu 

universo social de convivência, tanto no que tange à organização a que pertence e à 

carreira que está desenvolvendo quanto  no que se refere às relações profissionais 

que precisa ter e às políticas envolvidas, pode produzir conflitos que provocam 

insegurança e confusão no exercício de suas atividades, causando stress. Ninguém 

está isento de sofrer com situações que não controla, as quais podem se refletir 

tanto no corpo como na mente, pois estes não estão dissociados. Assim, tanto um 

executivo quanto um operário podem sofrer desgaste que se torna doença, devido 

ao não-controle de situações que deflagram conflitos emocionais e somáticos. 

Schlommer, Menck e Sachuk (2003) consideram que o meio ambiente é, com 

certeza, uma fonte de stress e pode fazer surgir uma doença por condições 

inadequadas de convivência, sejam elas físicas – afetando o corpo diretamente – 

sejam psicológicas – afetando a mente em suas relações com outros e com o 

ambiente externo. 
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DE GRADUAÇÃO DA ÁREA DA SAÚDE 
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Controlar a nossa rotina diária nem sempre é uma tarefa fácil de se executar, 

uma vez que pede sacrifícios, afrontamentos e muito tempo no trabalho, muitas 

vezes sem o devido reconhecimento do esforço. A sobrecarga, aliada a uma série de 

fatores externos e em confronto com o perfil interno do indivíduo, produz stress. A 

resposta a estes fatores prejudiciais ao organismo do indivíduo como um todo 

dependerá da forma como se visualiza a realidade do momento. A maioria destes 

problemas tem sua fonte na emoção pela qual permeiam as ações das pessoas, 

seja no trabalho, seja no estudo seja ainda nos relacionamentos pessoais. A 

resposta fisiológica do stress é mediada por fatores advindos do meio ambiente, mas 

a reação emocional, que antecede a tudo, nem sempre é controlada.  

Para alguns indivíduos, a reação fisiológica a um evento inesperado é uma 

alavanca que o impulsiona para frente; para outros, é um peso que o imobiliza e o 

impede de reagir. Neste ponto o stress assume duas vias – uma benéfica, outra não.  

Na época da faculdade, os acadêmicos estão sujeitos a passar por situação 

semelhante. Muitos estudos são realizados anualmente, na tentativa de detectar 

quais são os fatores do meio ambiente que provocam o stress e de que forma o 

sujeito pode evitar ou atenuar seus efeitos, aprendendo assim a lidar com situações 

que certamente se repetirão caso não se mude a forma de ver como e por que elas 

ocorrem.  

Vasconcellos, Régis e Schauff (1995) realizaram pesquisa sobre o nível de 

stress em 307 estudantes do quinto ano do curso de Psicologia da Faculdade 

Metropolitana Unida (FMU) e da Universidade de São Paulo (USP), medido por meio 

de 44 variáveis de stress em dois períodos distintos. Os resultados apontaram níveis 

de stress importantes e superiores naqueles alunos da instituição privada em relação 

aos da instituição pública, uma vez que a preocupação dos primeiros se refletia nas 

questões de currículo e de rotina institucional, e aqueles da instituição pública 

apresentavam questões de ordem pessoal e cultural. 

Campos, Rocha e Campos (1996) observam que o início de uma faculdade 

representa um marco divisório entre a vida de adolescente e a vida adulta, uma vez 

que mudam o meio ambiente, as formas de responsabilidade e exigências dentro e 

fora da academia, e surgem, certamente, fatores capazes de levar ao stress e afetar 

o desempenho do sujeito.  
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Entre os problemas vivenciados pelos estudantes na academia incluem-se a 

bebida, depressão, drogas, distúrbios da alimentação, que realçam o surgimento de 

stressores decorrentes do aumento da responsabilidade, os quais, por sua vez, 

geram ansiedade e outros fatores que desencadeiam o stress. Este estudo realizou 

um trabalho de detecção de stress em calouros de três cursos de ensino superior, 

compreendendo uma amostra de 171 estudantes voluntários.  

Os resultados dos questionários aplicados demonstraram predominância de 

sujeitos dos cursos de Medicina e Engenharia com personalidade padrão tipo A1, 

que poderiam ter maior chance de apresentar sintomas de stress, em comparação 

com os sujeitos do curso de Psicologia, que apresentaram conduta mais estável. A 

adequação social foi mais preeminente no grupo da Medicina, porque estes 

acadêmicos estão preparados para as mudanças mesmo antes de entrar na 

faculdade, por isso sua transição não é tão sofrida, ao contrário dos demais alunos, 

cuja adaptação acontece no primeiro ano do curso.  

Um fator observado pelos autores cujo fundamento é explicado é que os 

alunos que optaram pela Medicina apresentam consciência, ou mesmo evidência, da 

necessidade de disponibilidade financeira nos anos de faculdade, enquanto os 

demais não estão preparados para esta demanda (em geral estes alunos vêm do 

ensino público e estudavam à noite, fatores estes que influenciam a formação de 

base).  

Finalmente, o aspecto que mais se destacou neste estudo refere-se à 

personalidade dos grupos de estudantes, que, de acordo com sua bagagem 

conceitual, reagiram de maneiras diferentes frente a mudanças, responsabilidade e 

ansiedade, e desta forma desenvolveram estágios diversos de stress no decorrer do 

curso. Tal fato denota que o meio ambiente é um fator importante e desencadeia 

estado ansioso capaz de desenvolver o stress; mas a forma como o sujeito encara e 

reage a cada situação é determinante para sua condução na vida.  

                                                 
1 Segundo Bermúdez y Sánchez citados por Lautert (1995, p.37), indivíduos com padrão de conduta 

tipo A desenvolvem principalmente a competitividade (necessidade constante de sobressair e alto 
rendimento, onde seu foco de atenção é direcionado para o meio ambiente e cujas tarefas devem 
ter destaque); a impaciência (existe uma urgência em relação ao melhor aproveitamento do tempo 
e reflete-se negativamente quando a tarefa exige mais cuidado e paciência) e a hostilidade 
(reações de ira, irritação, ressentimento e sentimentos negativos no cotidiano que levam a 
frustração ou situação de ameaça aos seus objetivos. 
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Já Colford e Mphee citados por Nogueira-Martins e Jorge (1998) consideram 

os fatores que levam ao stress vinculados à condição do indivíduo. Se este é um 

jovem profissional, sofre pressão familiar, pessoal e profissional para lidar com 

vários conflitos relacionados a seus relacionamentos afetivos, se é um profissional 

que compartilha responsabilidades com colegas de profissão, o stress origina-se da 

sobrecarga de condições humanas do seu trabalho; e se é um estudante em 

residência, o stress advém de todo o universo que forma a estrutura do processo de 

estudo/trabalho, o qual leva a conflitos relacionados à conduta e procedimentos da 

área escolhida como profissão.  

Conforme Cataldo Neto et al. (1998), as profissões voltadas para a saúde 

refletem um ambiente competitivo e stressante, que se torna a cada ano uma rotina. 

Em geral os estudantes iniciam a graduação imaginando que se trata apenas de 

uma etapa sem muitos problemas, que logo será ultrapassada, e terão uma vida 

profissional sem dificuldades. Ao entrar na vida acadêmica, ocorre uma mudança 

brusca e intensa na sua rotina, nas atividades tanto físicas como emocionais e 

mentais, aí incluídas as obrigações de sala de aula e aquelas relativas  à família. 

Além disso, quando eles encontram novos desafios bem mais difíceis que aqueles 

vividos no tempo de colégio, ao final desta série de acontecimentos podem sobrevir 

crises de cansaço, episódios depressivos e mesmo angústia em relação ao futuro e 

ao  contato com a profissão que escolheram para a vida. Esta situação é traduzida 

de forma muita clara quando Cataldo Neto et al. (1998) relacionam as fontes de 

stress, a saber: 

 

a) insegurança e instabilidade no que concerne à opção pela carreira 
médica; 
b) dificuldades pessoais e acadêmicas de adaptação ao curso 
médico; 
c) dúvidas avassaladoras quanto à vocação e identidade médica 
(principalmente a partir do terceiro ano até a formatura); 
d) dificuldades na consolidação da identidade sexual e profissional; 
e) problemas existenciais decorrentes da contradição em sentir-se 
entre os limites da dependência familiar e das necessidades da 
realização pessoal e produtividade como adulto jovem; 
f) problemas de confronto entre expectativa e valores incorporados e 
a realidade social vigente; 
g) crises emocionais diversas; 
h) problemas de saúde interferindo na vida pessoal e acadêmica do 
aluno; 
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i) problemas pessoais mal resolvidos, que são reativados no ciclo 
clínico, pelo contato do aluno com os pacientes com problemas 
semelhantes; 
j) envolvimento emocional excessivo ou precário do aluno com o 
paciente e/ou família do mesmo, interferindo no treinamento prático-
profissional do estudante; 
k) o sentimento de desamparo do estudante em relação ao poder de 
alguns professores usados de forma autoritária; 
l) as provas e exames; 
m) o primeiro exame com um paciente e o contato com o corpo do 
paciente; 
n) a anamnese de uma paciente vivida como invasão da privacidade; 
o)o medo de ter ou adquirir doenças; 
p) a quebra da onipotência do estudante ao se defrontar com uma 
carreira de incertezas; 
q) o primeiro contato com a psiquiatria, que provoca no estudante 
preocupações sobre seus próprios conflitos e problemas emocionais; 
r) as dúvidas e preocupações sobre sua capacidade de absorver 
todas as informações dadas ao longo do curso; 
s) longas horas de estudo; 
t) intensos sentimentos sobre a freqüente exposição ao sofrimento, 
morte e o “morrer”; 
u) o alto custo da educação médica; 
v) a rápida proliferação de novas tecnologias.. 

 

Os autores ainda relacionam, num âmbito bem mais amplo, para além do 

stress do universo da vida acadêmica, o stress econômico, ligado à situação 

individual e mesmo do país e ao stress mundial, preocupação esta voltada para a 

situação do meio ambiente e de conflitos que podem gerar guerras.  

Nogueira-Martins e Jorge (1998) observam que os estudos publicados na 

literatura específica já alertam para as conseqüências da privação do sono em 

decorrência do desgaste durante a graduação, na forma de estados depressivos em 

estudantes da área de saúde, especialmente em médicos residentes já no primeiro 

ano.  

Casos relatados refletem a realidade do desgaste ainda na graduação e 

mesmo no início da vida profissional, e as graves conseqüências tanto para o 

indivíduo quanto para a assistência deficiente que é prestada em virtude da 

sobrecarga de trabalho.  

Aach et al. citados por Nogueira-Martins e Jorge (1998) apontam três 

categorias possíveis de stress na residência médica, a saber, stress profissional, 

situacional e pessoal, que podem ocorrer simultaneamente ou se sobrepor, 
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dependendo do caso, devido à incapacidade do indivíduo em lidar com problemas 

relacionados a sua vida profissional ou mesmo pessoal.  

A preocupação com a vida acadêmica leva a episódios que podem gerar o 

stress – conforme afirmam Baptista et al. (1998) – quando ocorrem variáveis como a 

mudança e perda do controle em um novo ambiente, as diferenças culturais 

inerentes a este novo ambiente, questões financeiras e a sobrecarga de atividades 

escolares entre outros. Até o momento em que o indivíduo se sentir capaz de 

perceber e enfrentar a situação, ele provavelmente sofrerá as ansiedades, medos, 

incertezas e toda a sintomatologia que leva ao stress.  

O estudo de Baptista et al. (1998) compreendeu uma amostragem de 124 

alunas do curso de Psicologia dos quatro primeiros anos do curso, distribuídas em 

quatro grupos distintos, com idades variando entre 20 e 40 anos. As alunas foram 

submetidas a um questionário sobre sintomas de stress, na tentativa de avaliar a 

ocorrência de stress e detecção de fatores que o produzem. Os resultados apontam 

para dois fatores importantes: questões econômicas – uma vez que a maioria dos 

estudantes trabalha fora da área para se auto-sustentar – e as exigências do 

sistema de ensino, que apresenta dificuldades em matérias específicas. Estes 

resultados denunciavam um aumento crescente das preocupações internas dos 

estudantes, provindo do cansaço, da preocupação com a vida profissional iminente, 

do aumento da responsabilidade e aquisição do respeito pessoal da sua área de 

atuação, após o terceiro ano de estudos.  

Raiva, dor, desamparo, tristeza e stress são sentimentos misturados à vida 

dos estudantes que lidam com experiências na graduação em saúde. Estes 

sentimentos, brotados da convivência e da incapacidade em lidar com dilemas 

pessoais e de outrem, questões éticas conflituosas e impotência diante de situações 

estanques são fatores importantes para o surgimento de stress em vários níveis de 

gravidade (HERZOG et al., citados por NOGUEIRA-MARTINS e JORGE, 1998).  

Arias (1998), com o propósito de conhecer os esquemas empregados por 

estudantes residentes de medicina no afrontamento de situações de stress e os 

fatores que os influenciam,  aplicou um questionário de modos de enfrentamento do 

stress de Carver a uma amostragem de 49 residentes do Departamento de Medicina 

do Hospital Nacional Cayetano, em Heredia, México, utilizando como fatores a 

idade, sexo, período de estudos, estado civil, especialidade e local de nascimento. 
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Os resultados estatísticos demonstraram que o esquema para o enfrentamento do 

stress de maior uso por parte dos sujeitos foi aquele enfocado na emoção (67,3%). 

Alguns sujeitos procuraram apoio social e da religião por questões instrumentais. Do 

total de sujeitos, 32,7% utilizaram enfrentamentos inadequados, com uma freqüência 

regular, com enfoque no problema, e em 42,9%, com enfoque na emoção. Aqueles 

sujeitos que mais utilizaram esquemas inadequados embasados na emoção eram os 

mais jovens de toda a amostragem ou aqueles do primeiro ano. A conclusão a que 

se chegou é que quase 50% dos sujeitos apresentaram dificuldades no aspecto 

emocional do stress, visto que afeta negativamente a relação médico-paciente e seu 

rendimento.  

Shapiro, Shapiro, Schwartz (2000) realizaram uma revisão na literatura para 

avaliar os estudos clínicos que fornecem dados experimentais sobre programas de 

gerenciamento de stress durante a residência médica. A pesquisa foi desenvolvida 

na Medline e Psychinfo, entre os anos de 1966 e 1999. A pesquisa abrangeu 

estudos que incluíssem estudantes, residentes ou internos do curso de Medicina. Os 

resultados deste estudo demonstram que, apesar de mais de 600 artigos 

considerarem fundamental buscar soluções para o stress produzido durante a 

educação médica, somente 24 deles apresentaram programas de intervenção e 

somente seis utilizaram métodos científicos rigorosos. Os resultados revelaram 

também que os residentes médicos que participaram de programas de 

gerenciamento de stress apresentaram: (1) melhora no funcionamento imunológico; 

(2) redução na depressão e ansiedade; (3) aumento da espiritualidade e empatia; (4) 

melhora no conhecimento de tratamentos alternativos para referência futura; (5) 

melhora no conhecimento dos efeitos do stress; (6) uso maior de habilidades 

positivas de coping; e (7) capacidade de resolver situações de conflito. Apesar dos 

resultados apontados, os estudos confessam seus limites e os autores sugerem que, 

para o futuro, seja incorporado um programa de estudo mais rigoroso, com a 

inclusão de grupos-controle e aleatórios para comparação de resultados, 

mensuração de variáveis para se determinarem as ações de intervenção da melhor 

forma, especificidade das medidas de resultado e avaliação do acompanhamento, 

incluindo a efetividade do cuidado futuro do paciente.  

Um estudo desenvolvido por Maia (2001) com 207 estudantes de Psicologia 

da PUC-SP distribuídos do primeiro ao quinto ano da graduação, com maioria 
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feminina, da faixa etária dos 17 aos 21 anos, procurou dimensionar o medo entre os 

indivíduos que viviam um período de transição da academia para a vida profissional. 

Os resultados, obtidos por meio de um questionário e com critério único para a 

participação de pertencer ao curso de psicologia, demonstraram que 40% da 

amostra apresentaram nível de stress considerado importante. Ao comparar  os 

gêneros, observou-se que as mulheres apresentam um nível mais elevado de stress 

em relação aos homens. Quanto ao medo, os resultados ficaram abaixo da média, 

sendo que as mulheres apresentaram novamente um índice superior de alcance. Em 

relação à ansiedade, os resultados apontaram índices elevados em ambos os 

gêneros (ansiedade-estado 10,3 pontos e ansiedade-traço de 10,9 pontos), 

normalmente referentes a cansaço, sentimentos ligados à insegurança e 

instabilidade emocional, entre outros (MAIA, 2001). 

Cour (2002) refere-se à maior tendência do stress à somatização, afirmando 

que este mecanismo é uma característica feminina, uma vez que passa a ser um 

fator stressor devido a reações e funções corporais específicas das mulheres.  

Amorim (2002), ao analisar o stress em 30 estudantes de fisioterapia de uma 

universidade privada por meio de um questionário validado, observou que estavam 

presentes o desgaste emocional, a despersonalização e satisfação variada, 

demonstrando que a questão da qualidade de vida está ameaçada por situações em 

que o indivíduo, não conseguindo dominá-las, esgota-se nas inúmeras tentativas e 

se depara com seus limites,  deixando aflorar suas frustrações e desenvolvendo 

patologias.  

Para Vasconcellos (2002b) em “Estresse Profissional”, o relacionamento do 

paciente em tempos contemporâneos e a falta de tempo para desenvolver suas 

atividades profissionais fazem com que o dentista sinta-se pressionado pelas 

condições impostas pelos tempos modernos. O profissional deve tentar interagir com 

os pacientes, adequando-se à realidade de cada um, sem negligenciar os limites de 

ambas as partes. Desta forma evitará episódios de stress, ansiedade ou mal-

entendidos desnecessários, utilizando sua condição interior e sua capacidade física 

para desempenhar seu papel com sucesso.  
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3.1 O STRESS E O ESTUDANTE DE ODONTOLOGIA 

 

Com base no que já foi apresentado até o presente momento, observa-se que 

o dentista é um dos profissionais da saúde que mais apresentam eventos de stress. 

Identificar e analisar as razões que têm influência negativa sobre o bom 

desenvolvimento estudantil e profissional podem levar à reflexão de quais sejam as 

reais possibilidades de evitar tais acontecimentos, ou ao menos atenuá-los. A seguir, 

apresentam-se estudos que refletem esta condição.  

Davis et al. (1989) consideram que os episódios de stress psicológico podem 

ocorrer no momento em que o indivíduo percebe que perdeu o controle de suas 

ações, ou seja, quando sua capacidade foi sobrepujada pela quantidade de fatores 

desafiadores à sua rotina, provocando efeitos negativos que podem incluir exaustão 

emocional, problemas com a memória e baixa expectativa quanto a possíveis 

resultados. Ou seja, os indivíduos avaliam regularmente os danos, desafios e 

problemas que encaram diariamente nos seus ambientes.  

As habilidades de memória são importantes para o sucesso acadêmico em 

geral e são cruciais nos processos de pensamento e julgamento usados para 

diagnosticar e tratar problemas de pacientes. O estudo de Davis et al. (1989) aplicou 

um questionário para 46 estudantes de Odontologia do primeiro ano, os quais 

participaram anonimamente. Os resultados foram avaliados por meio de 

instrumentos estatísticos que detectaram uma relação entre a percepção do limite de 

tempo e a autopercepção negativa, em que o estado de humor está ligado a estes 

desafios relacionados diretamente com o aprendizado e a memória. Isto pode 

significar que, enquanto os estudantes estão muito preocupados com as pressões 

de tempo e a necessidade de administração desse tempo, eles são incapazes de 

enxergar a situação positivamente. Sem uma imagem positiva, o stress de demanda 

de tempo pode influenciar o modo como eles se sentem em relação a eles mesmos, 

mas não a atuação da memória.  

Yap, Bhole e Teo (1996) observaram que os estudos sobre stress na área de 

Odontologia procedem em grande parte da América do Norte, e atribuem  isto a uma 

conduta baseada num sistema pessoal de crenças e atitudes, bem como às bases 

socioculturais do estudante, que o levam a tolerar ou se motivar pelo evento. Ao 
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identificar e se motivar a enfrentar o stress, o estudante dá a si mesmo e às 

faculdades a oportunidade de trabalhar para evitar este evento na graduação. A 

partir daí foram comparadas as fontes percebidas de stress no ambiente de 

faculdade de Odontologia entre uma faculdade americana e uma do Sudoeste 

Asiático (Singapura) em todo o seu currículo. Um questionário para detecção de 

stress ambiental dental foi aplicado a 137 dos estudantes de Odontologia de 

Singapura e os resultados foram comparados a um estudo anterior conduzido numa 

faculdade americana. Diferenças significativas foram encontradas na amostragem de 

Singapura na dificuldade em atender às necessidades para completar a graduação, 

apresentando medo de falhar no curso ou ano, de ficar para trás e não conseguir se 

recuperar, não ter tempo para cumprir os trabalhos solicitados e passar nos exames 

e matérias. Na amostragem americana, as responsabilidades financeiras parecem 

refletir a diferença na admissão ao curso e nas normas culturais, além do medo de 

exames e matérias. A percepção global do stress entre os estudantes de Singapura 

foi maior do que a percepção por parte dos estudantes americanos. A preocupação 

primária para ambas as amostragens estava, entretanto, relacionada com as 

diferentes áreas de seus cursos acadêmicos.  

Burke, Main e Freeman (1997) comentam que, embora a literatura afirme ser 

a área de Odontologia  considerada como a que mais provoca stress, ao contrário, é 

a que menos apresenta patologias progressivamente crescentes e aposentadoria 

precoce, se comparada com as demais profissões, ainda que apresente 

potencialmente riscos ocupacionais expressivos. Ao tentarem registrar a freqüência 

com que os danos ocupacionais na área odontológica são potencialmente razões de 

aposentadoria entre dentistas, os autores apresentaram, em seu estudo no Reino 

Unido, que tais aposentadorias se devem a desordens músculo-esqueléticas e 

patologias como doenças cardiovasculares e neurológicas, que, apesar de 

apresentarem sintomas de fadiga, depressão e ansiedade, não podem ser 

consideradas de fato como resultantes de processos de stress.  

Heath, Macfarlane e Umar (1999) descrevem o stress como evento externo 

físico ou mental que incide sobre o bem-estar físico e psicológico do indivíduo. Se 

este episódio não se torna crônico, pode ser considerado como um incentivo à 

reação dos eventos; mas se persiste, pode assumir resultados adversos. Além de 

eventos usuais da rotina acadêmica e da própria profissão no aspecto clínico, a 
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carência de suporte da família, relacionamentos pessoais conturbados e ansiedades 

generalizadas podem contribuir para o surgimento de um estado de stress. Os 

autores aplicaram um questionário de 36 itens para pesquisar o stress percebido por 

estudantes na Faculdade de Odontologia de Manchester para stressores potenciais 

e os dispuseram em grupos nomeados como itens de acomodação de vida, fatores 

pessoais, ambiente educacional, tarefas acadêmicas e fatores clínicos específicos. 

Os stressores que produziram valores mais altos para o stress percebido variaram 

no decorrer do curso, mas os valores elevados estavam presentes nos exames, no 

medo de fracasso no curso ou ano, nas férias mais curtas e menores do que as dos 

estudantes de outras universidades e – para aqueles estudantes no período clínico – 

na aproximação de grupo e em conseguir completar a quantidade e variedade de 

trabalho exigidas dentro de um tempo limitado. Estudantes do sexo feminino 

experimentaram mais stress do que aqueles do sexo masculino. Uma vez que os 

altos graus de stress percebidos podem reduzir a atuação do estudante, as 

faculdades de Odontologia deveriam considerar os cursos na administração do 

stress. Segundo os autores, medidas como apoio institucional por meio de tutores e 

serviços de aconselhamento e pesquisas multicentro podem ajudar a minimizar o 

impacto na vida destes estudantes e, conseqüentemente, o stress.  

Benjakul e Cheunarrom (2000), evidenciando a condição de stress de 

estudantes de Odontologia, observam que o  controle do stress e de episódios de 

ansiedade deve ser administrado antes de surgirem conseqüências físicas e 

psicológicas importantes, para eles aprenderem a lidar com a atmosfera de pressão 

existente e se ajustarem a essa realidade. Muitos são os problemas de ajuste e 

alcance acadêmico em geral, e estes aspectos foram observados entre estudantes 

de Odontologia em duas universidades tailandesas (Universidade de Mahidol – UM e 

Universidade Príncipe de Songkla – PSU). Os estudantes do primeiro ao sexto ano 

de cada universidade foram orientados a completar a versão tailandesa da lista de 

problemas de Mooney, por Supapan, que cobre cinco áreas de problemas de ajuste. 

Os problemas de ajuste mais severos em ambas as faculdades estavam 

relacionados com o ajuste às tarefas escolares. Os problemas relacionados com a 

saúde e o desenvolvimento físico e social e atividades de recreação e ajuste moral e 

religioso dos estudantes de Odontologia da UM apresentaram-se significativamente 

maiores do que os dos estudantes da PSU. Os resultados demonstraram que o 
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problema de ajuste mais importante foi necessidade de aviso ao grupo em relação à 

experiência clínica. O ajuste às atividades acadêmicas, gênero, sistema de 

educação secundária e universidade (UM ou PSU) estavam associados com o 

alcance acadêmico dos estudantes de Odontologia. Na UM os estudantes viviam 

com as famílias e estas participavam das decisões dos seus filhos, ao contrário dos 

estudantes do PSU.  

Rajab (2001) observou que condições capazes de provocar stress em 

estudantes de Odontologia podem afetar a sua performance e a sua eficácia nos 

estudos de forma expressiva. Entre os sintomas deste desequilíbrio o autor incluiu 

ansiedade, depressão, medo, hostilidade, fobia e tensão, além de sonolência, 

fadiga, tonturas, taquicardia e desconforto gastrointestinal. Relacionando a 

preocupação patente em vários estudos e os resultados da sobrecarga nos períodos 

pré-clínico e clínico do curso de Odontologia, o autor investigou o stress percebido 

em estudantes deste curso na Universidade da Jordânia. Duzentos e sessenta e seis 

estudantes completaram um questionário adaptado que apresentou como resultado 

valores mais elevados de stress percebido na rotina acadêmica (exames e matérias, 

dia totalmente carregado) e na ausência de tempo para o lazer, no período pré-

clínico. No período clínico, o atraso nas consultas e para completar as necessidades 

clínicas produziram stress substancial nos estudantes. A comparação com estudos 

anteriores em itens idênticos do questionário revelou que a percepção de stress 

pelos estudantes de Odontologia jordanianos foi maior que em outros estudantes 

para os itens relacionados com os ambientes educacional e pessoal e aspectos 

culturais. A integração de professores, administradores e mesmo de famílias é 

essencial para a administração destas atitudes conseqüentes do stress. Tal 

integração pode se dar nas formas de orientação pessoal, palestras, seminários, 

conferências e aconselhamento.  Mesmo um programa de gerenciamento do stress 

é digno de planejamento e aplicação nas faculdades de Odontologia, apoiando 

aqueles estudantes que já desenvolveram este desequilíbrio e evitando futuros 

problemas para esses jovens profissionais.  

Mecanismos de defesa para situações de stress podem ser acionados em 

etapas diferentes da vida do indivíduo. Cour (2002) comparou duas situações: 

estudantes da área de saúde (Medicina e Odontologia) com estudantes de uma 



 54

escola secundária de educação geral, antes da decisão por uma área profissional. 

Ao comparar estas duas populações o autor distinguiu aspectos como: 

a)  pseudo-altruísmo e visão idealizada de si (dissociação), que é possível por 

causa da fase de adaptação e transição dos estudantes para um processo 

responsável de iniciação para a idade adulta; 

b)  racionalização e negação, resultantes do contato com doentes e doenças, 

o que pode trazer conflitos para situações as quais o estudante tem 

dificuldade de encarar; 

c)  sublimação e supressão, que ocorrem porque a carga assumida pelos 

estudantes por vezes extrapola em tempo, quantidade e qualidade de 

material e responsabilidade no período de estudos, fazendo com que 

assimilem o que lhes é dado ou, ao contrário, promovam mecanismos que 

os defendam inconscientemente de situações que não conseguem 

resolver; 

d)  sentimento de desmerecimento, que acontece quando há discordância em 

relação à estrutura hierárquica no exercício da profissão, o que torna o 

estudante impotente diante de determinadas situações sobre as quais ele 

não tem domínio. 

 

Naidu et al. (2002) investigaram as fontes de stress e perturbação psicológica 

em estudantes de Odontologia de uma faculdade de Trinidad. Os resultados 

sugerem que os níveis de stress aumentaram em mais de cinco anos, com um pico 

revelado de transição entre as fases pré-clínicas e clínicas. Diferenças significativas 

foram encontradas entre os stressores específicos nos cinco anos de estudo. Sete 

stressores específicos e o domínio stressor dos fatores clínicos e trabalhos 

acadêmicos foram mais evidentes em estudantes do sexo feminino. A variação 

clínica indicou uma perturbação psicológica significativa em 54,8% dos indivíduos do 

sexo masculino e 44,2% dos indivíduos do sexo feminino. Este estudo demonstra 

que os conflitos psicológicos surgidos no período de graduação podem provocar 

conseqüências importantes no que se refere aos níveis de stress. Embora estes dois 

fenômenos não sejam mediados um pelo outro, e sim, pelo gênero da amostragem, 

podem surgir incertezas em relação à carreira profissional, a divergências com a 
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equipe clínica e à administração do paciente em geral, a questões financeiras e à 

sobrecarga nos últimos anos do curso, quando passam a exercer atividades 

específicas. 

Humphris et al. (2002) objetivando determinar o grau de ansiedade 

psicológica, experiência de exaustão emocional e a extensão de stress associado 

com o desenvolvimento das atividades de estudantes de Odontologia de sete 

escolas européias de Odontologia, apresentaram um questionário a 222 estudantes 

de graduação do primeiro ano do curso. Os resultados apontaram que mais de um 

terço dos estudantes (36,4%) relatou ansiedade psicológica significativa 

(morbidade), semelhante àquela relatada em acadêmicos de graduação do curso de 

Medicina (36,6%). Vinte e dois por cento registraram valores comparativamente 

elevados de exaustão emocional devido à sobrecarga da vida acadêmica. Observou-

se ainda que a expectativa do contato com o paciente exaure o estudante, que em 

geral se protege destas conseqüências, o que provoca ansiedade psicológica. A 

sobrecarga obviamente provocará, em médio prazo, complicações físicas e 

psicológicas no estudante e potencialmente afetará sua performance na clínica.  

Sanders e Lushington (2002) consideram que estudantes de Odontologia 

vivenciam o stress na graduação, o que afeta sua atividade psicossomática e 

provoca perturbações no humor, embora ainda se desconheça se a vida acadêmica 

é responsável pelos episódios dos estados ansiosos que podem vir a provocar 

episódios de stress. Preocupados com este aspecto, os autores realizaram uma 

pesquisa que examinou a relação entre o stress percebido e a atuação acadêmica 

em 202 estudantes de Odontologia na Austrália. As variáveis independentes 

estudadas estavam relacionadas com a competência pessoal dentro das atividades 

na faculdade, o gênero e o stress envolvido nas mesmas atividades. Já as variáveis 

dependentes estavam relacionadas com o estágio do curso e o conhecimento de 

ciência básica e aplicada, competência clínica e compreensão contextual. O 

resultado demonstrou que os estudantes relataram níveis superiores de stress no 

fator relacionado com a competência pessoal e tenderam a mostrar graus inferiores 

para a competência clínica e compreensão contextual. 

Bacci, Cardoso e Pasian (2002) trabalharam a dinâmica afetiva e a percepção 

que profissionais graduados em Odontologia desenvolvem para manter o controle 

dos acontecimentos de sua formação. Um questionário sobre aspectos demográficos 
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e autopercepção da história acadêmica e do uso da Escala de Lócus de Controle de 

Levenson foi aplicado a 226 voluntários do primeiro ao quarto ano do curso de 

Odontologia da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto-SP, os quais foram 

submetidos a avaliação. O domínio interno sobre o acaso, e o poder, foram 

considerados fatores de controle dos acontecimentos na vida profissional destes 

indivíduos. As variáveis sexo, ano, desempenho acadêmico e satisfação com o 

curso não apresentaram resultados estatisticamente significativos, donde se conclui 

que os aspectos internos e afetivos individuais é que mediam para mais e para 

menos o controle sobre a profissão escolhida pelos sujeitos do estudo.  

Segundo observaram Skelly e Fleming (2002), presume-se que estudantes 

que estejam terminando o curso de Odontologia têm uma impressão mais realista da 

profissão do que aqueles que acabam de entrar na faculdade. Aqueles autores 

resolveram então pesquisar quais são as diferenças possíveis nas percepções da 

Odontologia entre os dois grupos. Submeteu-se um questionário anônimo 

comparativo e categorizado a um grupo de estudantes veteranos de Odontologia 

(n=79) e a um grupo bem-sucedido de calouros (n=109) da mesma instituição no 

Reino Unido. A taxa de respostas dos dois grupos foi de 100% e as análises 

deixaram claro que ambos os grupos estavam preocupados com as questões 

profissionais, em seguida com as oportunidades de carreira e problemas financeiros, 

respectivamente. A questão da saúde foi a menor das preocupações. Entretanto, os 

resultados apontaram diferenças significativas entre eles, a saber, pouquíssimos 

estudantes (p=0,001) consideraram a carreira de dentista como uma contribuição 

positiva para a sociedade; uma proporção mais significativa de calouros considerou 

o estudo de matemática na escola como sendo útil (p=0,001); um número maior de 

calouros considerou que as habilidades técnicas e manuais contribuem para o perfil 

de um “bom” dentista (p=0,001); um número significativo de estudantes mencionou a 

flexibilidade ocupacional, segurança e independência como um aspecto positivo de 

uma carreira (p=0,001). Não obstante, os estudantes identificaram muitas ações de 

stress na profissão (p=0,001), o que leva a concluir que os voluntários apresentam 

uma visão mais idealizada da profissão do que aqueles estudantes veteranos; 

entretanto, houve semelhanças nas respostas dos estudantes que valorizam o futuro 

da profissão.  
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Acharya (2003) investigou as fontes percebidas de stress e o papel dos pais 

na sua etiologia entre estudantes de Odontologia de uma faculdade particular na 

Índia. Aplicou-se um questionário de ambiente odontológico modificado a 256 

acadêmicos deste curso. As fontes principais de stress foram encontradas no medo 

de demonstrar fracasso diante dos pais, sobrecarga diária e medo de falhar no curso 

ou no ano. Os estudantes cuja primeira escolha de admissão fora a Odontologia 

experimentaram menos stress do que aqueles cuja primeira escolha fora outra área. 

Aqueles estudantes que iniciaram a faculdade de Odontologia devido à pressão dos 

pais demonstraram maior stress do que aqueles que começaram a estudar 

espontaneamente. Os estudantes do sexo masculino apresentaram mais stress do 

que as do sexo feminino.  

Os resultados deste estudo observaram que necessidades ambientais 

congênitas precisam ser criadas para a educação odontológica, e a escolha pela 

profissão deve ser espontânea, e não forçada. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
O PAPEL DO STRESS NA 

PSICONEUROIMUNOLOGIA 
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O homem não se constitui somente do corpo com as inúmeras tarefas que 

garantem a homeostase de suas funções fisiológicas. Na sua interação com o meio 

ambiente, o homem reage, e as reações se refletem no corpo, seja psicológica, seja 

emocional, seja fisicamente, e no conjunto de tudo, as conseqüências podem ser 

visualizadas de forma diversa de indivíduo para indivíduo, como já foi dito 

anteriormente.  

A própria história do homem atesta o fator psíquico como responsável pela 

alteração somática, uma vez o corpo influencia a psique, e vice-versa, produzindo-se 

reações mútuas que provocam alterações no indivíduo, na evolução da medicina, da 

psicologia, até chegar à Psiconeuroimunologia.  

O estudo que estabelece este vínculo entre o corpo e a mente é a 

Psiconeuroendocrinologia, que há quase 20 anos vem estudando o sistema 

vascular, nervoso e endócrino, juntamente com as emoções, pensamentos e idéias. 

Tem como base a condição atuante do stress e não se limita às condições 

comportamentais, mas extrapola para um campo voltado para os fenômenos 

intrapsíquicos (VASCONCELLOS, 2002a). 

A Psiconeuroimunologia contribui para que os indivíduos possam 

compreender que são uma soma da mente com o corpo, e que qualquer experiência 

de vida aliada à sua sensibilidade afeta o conjunto; destarte, é uma visão holística 

da medicina. 

De acordo com “Tópicos de Psiconeuroimunologia”, de Vasconcellos (2000b), 

que relata o caminho histórico dessa ciência, a Psiconeuroimunologia desenvolveu-

se graças aos experimentos realizados em laboratórios com animais, buscando 

reconhecer a relação entre a imunidade e o stress, e se iniciaram na década de 

1930, com o médico canadense Hans Selye. Vasconcellos assevera que, apesar de 

a história provar esta integração mente/corpo com os trabalhos de Ader, Pinel, 

Hegel, Freud, Hipócrates, Galeno, Areteo e Cícero, somente a partir do final do 

século XX pesquisadores estão retomando a idéia psicossomática na medicina, 

assumindo o papel integrado entre a mente e o corpo em situações provocadas por 

estímulos externos. Graças ao desenvolvimento da ciência genética, a cronobiologia 

e a imunologia, conceitos praticados até então na medicina psicossomática, têm sido 

modificadas para tornar mais claras as conduções do sistema humano integrado – 
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biológico e psicológico, além de contribuir para o avanço de várias patologias 

importantes e polêmicas, como a Aids. 

 

 

4.1 A IMUNOLOGIA E O STRESS 

 

Segundo Vasconcellos (2000b, p.38), nos dias de hoje, tudo que diz respeito 

ao sistema imunológico está, na expressão da palavra, em tudo que penetra, toca ou 

interage com nosso corpo. O trabalho que estabeleceu a credibilidade e a 

importância da Psiconeuroimunologia foi o do psiquiatra Robert Ader, em 1975, na 

primeira edição. Numa segunda edição, feita em conjunto com o neurobiólogo e 

anatomista David L. Felten e o microbiólogo imunologista Nicholas Cohen, da 

Universidade de Rochester, foi realizado um experimento com ratos usando-se um 

medicamento imunossupressor, em que os pesquisadores aplicaram um estímulo 

condicionado por ciclofosfamida (sacarina), para observar as respostas imunológicas 

das cobaias. O experimento demonstrou que o sistema imunológico dos ratos ficou 

condicionado ao sabor da sacarina. Ao utilizarem um teste para verificar o efeito 

placebo, ao administrarem água adoçada aos ratos, estes, que tinham na memória o 

sabor da sacarina, sofreram a supressão do sistema imunológico. Isto, 

conseqüentemente, levou à produção de doenças e à morte das cobaias. Com isso 

provou-se que o cérebro pode influenciar diretamente o sistema imunológico. 

De acordo com Vasconcellos (2000a), tamanha é a importância do meio 

ambiente para a saúde do indivíduo com stress, que se ele não assumir uma atitude 

firme e positiva, pode pôr em risco o seu sistema imunológico. Sintetizando o que já 

foi relatado anteriormente, hormônios como a adrenalina, corticoesteróides e 

catecolaminas, hormônios sexuais e hormônios da tireóide participam da regulação 

da resposta imune; e ainda, a atividade conjunta do hipotálamo, da hipófise e das 

glândulas supra-renais ocorre em eventos psicológicos, provocando a secreção de 

hormônios produzidos na hipófise e destinados às supra-renais, como a 

corticotrofina (CRF) e o hormônio adrenocorticotrópico (ACTH).  
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O esquema abaixo apresenta de forma sintetizada a resposta do corpo 

humano a eventos psicológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3- Esquema representativo sobre stress, destacando-se a ativação 
hormonal, do Sistema Nervoso e estruturas anatômicas 

Fonte: Disponível em: <http://ioh. medstudents.com.br/imuno5.htm>. 

 

Deste ponto em diante, a história da Psiconeuroimunologia tomou rumos para 

sua compreensão até os dias de hoje, procurando, por meio de estudos científicos, 

observar e descobrir as conexões possíveis entre o cérebro e o sistema imunológico. 

As descobertas destas conexões entre os sistemas fizeram com que as inúmeras 

doenças, das mais simples às mais complexas, pudessem encontrar explicações 

plausíveis dentro da ciência da Psiconeuroimunologia.  
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4.2 A HOMEOSTASE 

 

Vasconcellos (2000b), ao discutir a questão da homeostase ou equilíbrio das 

coisas da natureza, refuta a idéia de constância, uma vez que as coisas nunca são 

iguais. Existe, sim, o que ele denomina, um “relativo equilíbrio”, onde oscilam 

eventos que são semelhantes, mas não idênticos, tornando assim os resultados 

apenas prováveis, mais imprevisíveis que certos. Em suas próprias palavras 

 

A variação intermitente é, portanto uma constante em todo 
fenômeno, processo ou relação. Tudo se altera, tudo varia, nada é 
constante, permanente ou existe em equilíbrio. Aliás, se entendemos 
a natureza como um processo dinâmico, já subentendemos no 
dinamismo do processo e do fenômeno, a variação dos seus estados 
(VASCONCELLOS, 2000b, p.16). 

 

O que o autor aponta é que, na nossa constante busca pelo equilíbrio, a 

ausência de certeza nos incomoda e, ao fazer isso, reagimos contrariamente ao 

inevitável da natureza: a inconstância. Nosso próprio corpo reage normalmente 

modificando nossos vários sistemas de acordo com o que nos rodeia, e diante disso, 

ao nos defrontarmos com uma situação adversa, nossa reação poderá ser variada 

também, seja atacando o problema, seja fugindo dele (reatividade ou não-

reatividade), dependendo de nossa carga de stress e de nossa estrutura emocional 

– e física – para este surto invasivo.  

Goldberger e Breznitz (1986) nos revela que, estar doente não significa 

somente sofrer, e sim, antes e sempre, é a tentativa de mantermos ou mesmo 

reavermos nosso equilíbrio abalado pela doença em toda parte de nosso organismo. 

Certamente é possível nos remetermos novamente à Física, pois uma força sobre 

um determinado material criará uma resistência para a não-modificação de sua 

estrutura, provocando o stress. A máquina humana, felizmente para nós, tem dentro 

de sua complexa estrutura mecanismos específicos para cada tipo de “força” que 

venha a ser imputada sobre nosso corpo, trazendo assim uma maior propriedade às 

defesas, na maioria das vezes.  
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A devolução da homeostase, ou da estabilidade orgânica no homem, 

dependerá de vários aspectos biológicos, psicológicos e sociais ligados à produção 

da doença. Esta estabilidade somente será possível se considerarmos a natureza da 

doença, as condições físicas e psicológicas do doente e o meio ambiente que o 

rodeia, traduzindo-se assim num quadro globalizado que determinará os traços 

característicos da situação pela qual o indivíduo está passando e dando 

possibilidades de avaliar a gravidade de cada situação. A inquietude de Selye diante 

desta situação deflagra uma preocupação da ciência em restabelecer o equilíbrio do 

corpo (e mente) humano(s) de maneira a compreender o porquê da sua perda e, 

com a mesma força, de que forma reverter a situação, coordenando o conhecimento 

e trazendo à luz seus mecanismos para compreender o que se passa em um quadro 

de stress. 

 

 

4.3 INTERDISCIPLINARIDADE 

 

Ainda de acordo com Vasconcellos (2000b), a Psiconeuroimunologia deve 

obedecer à interdisciplinaridade das ciências, não se relegando áreas que são 

correlatas e podem ser implicadas em determinados eventos em que o homem 

esteja envolvido. Assim, as ciências naturais, biológicas, médicas, psicológicas, 

filosóficas, espirituais e mesmo as pós-modernas devem ser levadas em conta, pois 

podem completar o quadro que precisamos ter ao avaliar determinados eventos, 

como o fato de que, na vida, a soma de todos é que define o único, o uno – neste 

caso o homem – para compreender um novo paradigma. E é o que o autor conclui 

dizendo: 

 
O sonho da integração é antigo nos homens, e após o longo e 
milenar percurso feito, estamos nos aproximando desse momento 
fascinante em que a vida será sentida e reconhecida como um todo, 
com a integridade com que ela se nos apresenta (VASCONCELLOS, 
2000b, p.28).  
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Seguindo o raciocínio de Vasconcellos (2000b), o conhecimento se 

desenvolveu na história do homem por meio de quatro paradigmas, quais sejam: o 

paradigma da Antigüidade, o paradigma religioso, o paradigma científico e 

finalmente, o paradigma da integração. Os demais são facilmente explicáveis ao 

longo da história da evolução do homem, mas cabe aqui uma referência um pouco 

maior ao último deles, o paradigma da integração. Na reformulação das idéias do 

homem, que evoluiu ao longo dos séculos, absorvendo por seus erros e acertos a 

inconstância da natureza e dele mesmo, a falibilidade de seus atos e da própria 

reação do seu organismo diante de eventos inesperados, sabe-se com clareza que 

somos parte de um todo e representamos a integração de partes para formar um 

todo também, pois esta é a forma mais plausível para compreendermos o fenômeno 

no qual estamos inseridos.  

 

 

4.4 UMA VISÃO PÓS-MODERNA DA PSICONEUROIMUNOLOGIA 

 

Esse processo de integração – o homem e o universo que ele habita – faz 

com que ele assuma e aceite dimensões antes recusadas pela ciência, para explicar 

fenômenos como as emoções, as sensações e o espírito. Esta talvez seja a maneira 

mais justa de observarmos os fenômenos da natureza humana: olhar para os dois 

lados para encontrar o significado do que acontece dentro de nós mesmos. Esta 

forma de pensamento tem revolucionado conceitos, pensamentos, condutas, a 

ciência em si, tornando difícil estabelecer modelos científicos e inseri-los nas 

ciências. É uma época de mudanças nas ciências, porque muitos conceitos devem 

ser revistos. Ou seja: 

 

Mudar é por em risco as nossas certezas. É sair do território 
conhecido para aventurar-se por novos e desconhecidos caminhos. 
É transformar a realidade. Ao levantar interrogações e dúvidas, 
rompemos a coerência do óbvio para criar novas perspectivas e 
dinâmicas. Não obstante as descobertas científicas extraordinárias 
mudarem constantemente nossos conhecimentos, o ser humano 
demonstra ter uma forte tendência para buscar subsídios e 
argumentos que corroborem seus já estabilizados conceitos e 
preceitos. Isso nos empobrece sobremaneira. É necessário mudar da 
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comodidade para a curiosidade. Só ela nos abre a possibilidade de 
conhecer novos mundos, realidades, idéias, verdades. Toda verdade 
é efêmera, daí então a necessidade de estarmos abertos a 
mudanças (VASCONCELLOS, 2000b, p.23). 

 

Estas mudanças, que não podem mais ser negligenciadas, fazem parte de um 

paradigma que integra várias áreas e explica melhor as respostas do organismo 

humano diante de eventos inesperados, uma questão ampla, que envolve a biologia, 

a psicologia, o social/meio ambiente, o espiritual. Esta integração colabora para a 

compreensão de uma nova homeostase, uma nova visão do equilíbrio possível para 

o homem moderno.  

Ao final do século XX, estas mudanças foram previstas pelo filósofo austríaco-

britânico Karl Popper, que declarou em sua obra, “A Lógica da Pesquisa Científica”, 

de 1974, um novo conceito que revolucionaria as ciências, que seria modernizada, 

uma vez que ele já foi discutido no passado por Freud, Groddeck, Adler, Schur, 

Reich entre outros e que está sendo trabalhado na pós-modernidade por Ader, 

Zänker, Vasconcellos, Briganti. Estes últimos percebem as mudanças e 

reconhecem, não a hegemonia de determinada ciência, e sim, uma questão 

transdisciplinar, que tem como objetivo principal superar as dificuldades encontradas 

que permanecem até hoje e limitam as ciências na busca das soluções para as 

mazelas que acometem o homem. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
OBJETIVOS 
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5.1 OBJETIVO GERAL 

 

Este estudo tem como objetivo geral, verificar quais as diferenças de níveis de 

stress que apresentam os alunos do 3º e 4º anos do curso de Odontologia que 

estejam atendendo pacientes ambulatoriais, em um Centro Universitário Particular 

de uma grande cidade do Estado do Paraná. 

 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Como objetivos específicos têm-se: 

 verificar o nível geral de stress da amostra total de 166 alunos de 

Odontologia; 

 verificar o nível de stress dos alunos de 2003; 

 verificar o nível de stress dos alunos de 2004; 

 comparar o nível de stress dos alunos de 2003 com 2004; 

 comparar o nível de stress dos alunos do 3º ano com os de 4º ano; 

 analisar a relação entre os níveis de stress da amostra total e dos grupos 

específicos (terceiro e quarto anos) com as variáveis demográficas;  

 identificar os sintomas mais e menos freqüentes de stress na amostra total e 

nos subgrupos; 

 verificar em quais dimensões (fisiológica, emocional, cognitiva e social) se 

concentra o maior nível de stress dos estudantes, na perspectiva da amostra 

total e nos subgrupos. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
MÉTODO 
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Neste estudo utilizou-se o método quantitativo-prospectivo. Foi feito um 

levantamento bibliográfico sobre a matéria de escolha, o qual compreendeu os 

últimos cinco anos, utilizando-se os termos indexados de stress, Odontologia, 

acadêmicos, como também estudantes e alunos do segundo grau, em oito sistemas 

de indexação de artigos científicos da área da saúde, a saber: Lilacs, Scielo, 

Medline, Ovid, Psicoinfo, Pro Quest, Unibre Wub e Isi Web Scienci. Também foram 

consultados periódicos da área da saúde e educação, além de livros sobre stress.  

 

 

6.1 SUJEITOS 

 

Participaram desta pesquisa 166 acadêmicos do curso de Odontologia de um 

centro de ensino superior nos anos letivos de 2003 e 2004. Os 166 acadêmicos 

compreendem: 40 alunos do terceiro ano e 42 do quarto ano letivo de 2003; e 42 

alunos do terceiro ano e 42 do quarto ano do ano letivo de 2004. Estes últimos são 

os mesmos que cursaram o terceiro ano de 2003 e responderam aos instrumentos. 

Do total de 40 alunos do terceiro ano do ano letivo de 2003, 34 compuseram a 

amostra do quarto ano de 2004. O total da amostra foi de 42 sujeitos, representados 

por 34 alunos advindos do terceiro ano de 2003 e 8 alunos novos. 

Foi considerado como critério de inclusão estarem os sujeitos participando 

nas atividades de atendimento ambulatorial que ocorrem nos terceiro e quarto anos 

do curso de Odontologia.  

 

 

6.2 INSTRUMENTOS 

 

Para a coleta de dados foram utilizados como instrumentos de investigação o 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido (Anexo A), o Questionário Sócio-

demográfico (Anexo B) e a Lista de Sintomas de Stress – LSS/VAS (Anexo C). 
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O questionário sócio-demográfico (Anexo B) consta de 23 questões, a saber: 

série do curso de Odontologia, idade, sexo, estado civil, religião, renda familiar, 

relacionamento familiar, horas de estudo por semana, horas de estudos 

extracurriculares, atendimento a paciente. Dependência em curso, cursos de 

extensão e estágio extracurricular. 

A Lista de Sintomas de Stress (LSS/VAS) (Anexo C) compõe-se de 59 

questões referentes aos sintomas de stress fisiológicos, emocionais, cognitivos e 

sociais.  

O sujeito deve assinalar a freqüência com que ocorrem os sintomas que 

sente, utilizando a escala de (0) nunca, (1) raramente, (2) freqüentemente e (3) 

sempre.  

Após indicar a freqüência, o sujeito deve assinalar com um “x”, numa escala 

digital medindo 10 centímetros, a intensidade com que sente cada sintoma. O pólo 

esquerdo dessa reta deve ser entendido como a mínima intensidade, e o pólo da 

direita, como a máxima intensidade.  

O nível geral de stress é obtido a partir de uma fórmula que integra a 

presença, freqüência e intensidade de todos os sintomas.  

O instrumento foi desenvolvido em 1982 por Vasconcellos e Breugelmann, a 

partir de uma lista elaborada e validada no Max Planck Institut, Alemanha e, 

posteriormente foram inseridos itens do “Questionário de Stress da Psicologia no 

Exercício Profissional”, de Covolan (1989). Sua atualização mais recente foi 

realizada por Vasconcellos, em 2001. 

O LSS/VAS foi validado para a população brasileira, obtendo o índice de 

consistência interna r=0,91 e α=0,001; a consistência Temporal alcançou um r=0,94, 

com α=0,001. 

Para a análise estatística, utilizaram-se os seguintes programas: Statistica 6, 

The SAS System for Windows V8 e Microsoft Office Excel 2003. Foram usados 

como instrumentos do cálculo estatístico o teste “t” de Student, Média, Qui-Quadrado 

e o Teste de Mann-Whitney.  
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6.3 PROCEDIMENTOS 

 

Inicialmente foi feito contato com o coordenador do curso de Odontologia da 

instituição de ensino superior, solicitando autorização para realizar a pesquisa. Após 

a autorização, a pesquisadora procedeu à coleta de dados na instituição de ensino.  

A coleta de dados deu-se nos meses de outubro de 2003 e maio de 2004, no 

horário das atividades escolares. Nas turmas do terceiro ano os dados foram 

coletados em sala de aula, e nas turmas do quarto ano, na clínica-escola.  

Após um breve esclarecimento a respeito dos objetivos da pesquisa, a 

pesquisadora pediu aos sujeitos que lessem, compreendessem e assinassem o 

Termo de Consentimento. Em seguida, os sujeitos responderam o Questionário 

Sócio-demográfico e o instrumento LSS/VAS, nessa ordem. 

A participação dos sujeitos foi voluntária e essa condição foi expressa 

verbalmente e por escrito por meio da assinatura do Termo de Consentimento 

(Anexo A), após o convite da pesquisadora. Participaram os alunos que estavam 

presentes na sala de aula e na clínica-escola. 

A realização deste estudo foi autorizada pelo Comitê de Ética da Universidade 

Estadual de Maringá (UEM) e pelo Comitê de Ética da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. 
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7.1 VARIÁVEIS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS 

 

São apresentados a seguir, os resultados referentes às variáveis sócio-

demográficas para a caracterização da amostra deste estudo.  

 

 

7.1.1 Idade 

 

Os quadros 1, 2 e 3 apresentam o número de sujeitos, a média, o desvio-

padrão e coeficiente de variação (CV) dos sujeitos, tendo sido considerados a série 

e o ano do curso.  

 

Quadro 1- Medidas descritivas para a idade considerando série e ano do curso 

Séries Nº de sujeitos Idade Média Desvio-padrão CV (%) 
3ª série 2003 40 22 anos e 8 meses 3 anos e 2 meses 14,25 
3ª série 2004 42 21 anos e 6 meses 3 anos e 5 meses 15,89 
4ª série 2003 42 24 anos e 1 mês 4 anos e 2 meses 17,27 
4ª série 2004 42 22 anos e 3 meses 2 anos e 10 meses 12,85 
 

Quadro 2- Níveis de significância entre as idades médias entre as séries, dos anos 
de 2003 e 2004 

Séries N Idade Média Desvio-
padrão CV (%) /t/ G.L. p-valor conclusão

3ª série 2003 40 22,70 3,23 14,25 
4ª série 2003 42 24,14 4,17 17,27 -1,74 80 0,0850 n.sign. 

3ª série 2004 42 21,56 3,42 15,89 
4ª série 2004 42 22,31 2,87 12,85 -1,11 82 0,2720 n.sign. 

 

Quadro 3- Medidas descritivas para idade entre 2003 e 2004 
Anos N Média Desvio-padrão CV (%) / t / G.L. p-valor conclusão 

2003 82 23,439 3,7911 16,174 
2004 84 22,067 3,1615 14,417 1,61 164 0,1091 n.sign. 

* significativo a 0,05. 

 

Os resultados apontados nos quadros 1, 2 e 3 comprovam que são 

homogêneas a faixa etária dos sujeitos, seja no 3º ou no 4º ano do curso. 



75 75

A análise estatística das idades médias dos sujeitos para os anos de 2003 e 

2004, portanto, não apresentou resultados significantes para esta variável.  

 

 

7.1.2 Sexo 

 

A distribuição dos sujeitos por sexo, considerando-se as séries nos anos de 

2003 e 2004, serão apresentadas a seguir, separadamente. 

 

Tabela 1- Distribuição dos sujeitos por sexo para a 3ª e 4ª séries do ano de 2003 
Sexo 3ª Série (%) 4ª Série (%) 

Masculino 47,50 38,10 
Feminino 52,50 61,90 
Total 100,00 100,00 

 

Observa-se que existe uma predominância do sexo feminino, tanto na 3ª 

quanto na 4ª série de 2003 (52,5% e 61,9%), respectivamente.  

 

Tabela 2- Níveis de significância da variável sexo na 3ª e 4ª séries do ano de 2003 
Gênero / Z / p-valor 

Masculino x Feminino – 3ª série 0,23 0,8195 
Masculino x Feminino – 4ª série 2,32 0,0256* 
3ª série x 4ª série -0,86 0,3897 
* significativo a 0,05. 

 

Ao comparar a distribuição dos sujeitos por sexo, observou-se que existe uma 

diferença estatisticamente significante entre os sexos masculino e feminino na 4ª 

série do ano de 2003, como se observa acima. 

 

Tabela 3- Distribuição dos sujeitos por sexo para a 3ª e 4ª séries do ano de 2004 
Sexo 3ª Série (%) 4ª Série (%) 

Masculino 35,71 40,48 
Feminino 64,29 59,52 
Total 100,00 100,00 
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Observa-se existir uma predominância do sexo feminino, tanto na 3ª quanto 

na 4ª série de 2004 (64,29% e 59,52%), respectivamente.  

 

Tabela 4- Níveis de significância da variável sexo para a 3ª e 4ª séries do ano de 
2004 

Gênero  / Z / p-valor 
Masculino x Feminino – 3ª série 3,68 0,0006* 
Masculino x Feminino – 4ª série 1,73 0,0912 
3ª série x 4ª série 0,44 0,6567 
* significativo a 0,05. 
 

Ao comparar a distribuição dos sujeitos por sexo em cada série 

separadamente e entre ambas, observou-se existir uma diferença estatisticamente 

significante entre o sexo masculino e feminino na 3ª série do ano de 2004, como 

demonstrado acima. 

 

Tabela 5- Distribuição dos sujeitos por sexo e por ano do curso e respectivo nível de 
significância 

ANO Sexo 2003 (%) 2004 (%) 
Total 
(%) 

Masculino 42,68 39,02 40,85 
Feminino 57,32 60,98 59,15 
Total 100,00 100,00 100,00 

 

n - 2003 n - 2004 Z p-valor 
82 84 -0,47958 0,63152 

* significativo a 0,05. 

 

Comparando-se a distribuição dos sujeitos por sexo e por ano do curso, onde 

em 2003 os sujeitos do sexo masculino perfazem 42,68% e o feminino, 57,32% da 

amostra, confirmando-se a predominância do sexo feminino (59,15%) em relação ao 

sexo masculino (40,85%), respectivamente. Em 2004, confirma-se a predominância 

do sexo feminino, quando perfazem 60,98% da amostra em relação ao masculino 

(39,02%). Observou-se que não existe diferença significativa entre os anos de 2003 

e 2004 dentro da variável sexo.  
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7.1.3 Estado Civil 

 

Apresentamos a seguir a distribuição dos sujeitos pelo estado civil, 

considerando-se as duas séries dos anos 2003 e 2004. 

 

Tabela 6- Distribuição dos sujeitos por estado civil e por série de 2003 
Estado Civil 3ª Série (%) 4ª Série (%) Total (%) 

Solteiro 92,50 88,10 92,07 
Casado  5,00 11,90  6,71 
Outro  2,50  0,00  1,22 
Total 100,00 100,00 100,00 

 

Os resultados referentes à distribuição dos sujeitos por estado civil na 3ª e 4ª 

série de 2003 demonstram que, 92,50% e 88,10%, respectivamente são solteiros, 

totalizando 92,07% da amostra daquele ano.  

 

Tabela 7- Níveis de significância dos sujeitos da variável estado civil para a 3ª e 4ª 
séries do ano de 2003 

 Estatística do teste p-valor 
Estado Civil – 3ª série =  484,062χ  <0,0000* 
Estado Civil – 4ª série =2χ  406,52 <0,0000* 
3ª série x 4ª série (solteiro) Z = 0,67 0,5020 
* significativo a 0,05. 

 

Os níveis de significância dos sujeitos na variável estado civil, entre as duas 

séries estudadas no ano de 2003, apontam que as diferenças existentes, entre a 

categoria solteiro e as demais categorias foram ambas significantes, tanto na 3ª 

quanto na 4ª série de 2003. 

 

Tabela 8- Distribuição dos sujeitos por estado civil e por série de 2004 
Estado Civil 3ª Série (%) 4ª Série (%) Total (%)

Solteiro 92,86 95,24 92,07 
Casado   7,14   2,38   6,71 
Outro   0,00   2,38   1,22 
Total 100,00 100,00 100,00 
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Comparando-se a distribuição dos sujeitos pelo estado civil e por ano de 

curso em 2004, onde 92,86% eram solteiros na 3ª série e 95,24% na 4ª série, 

confirma-se a predominância de solteiros (92,07%) em relação aos demais na 

proporção da amostra. 

 

Tabela 9- Níveis de significância dos sujeitos na variável estado civil, para a 3ª e 4ª 
séries do ano de 2004 

 Estatística do teste p-valor 
Estado Civil – 3ª série =  461,572χ  <0,0000* 

Estado Civil – 4ª série =2χ  490,71 <0,0000* 
3ª série x 4ª série (solteiro) Z= -0,46 0,6447 
* significativo a 0,05. 

 

Ao comparar os níveis de significância dos sujeitos na variável estado civil 

(solteiro), observou-se que as diferenças ente a variável solteiro e as demais 

variáveis foram significantes tanto na 3ª como na 4ª série do ano de 2004. 

 

Tabela 10- Distribuição dos sujeitos por estado civil e por ano do curso e respectivo 
nível de significância 

ANO Estado Civil 2003 (%) 2004 (%) 
Total 
(%) 

Solteiro 90,24 93,90 92,07 
Casado   8,54   4,88   6,71 
Outro   1,22   1,22   1,22 
Total 100,00 100,00 100,00 

 

n - 2003 n - 2004 2χ  p-valor 
82 84 0,8915 0,6404 

* significativo a 0,05. 

 

A comparação da distribuição dos sujeitos pelo estado civil por ano de curso 

em 2003 e 2004, confirma a predominância de solteiros (92,07%) em relação aos 

demais. Observou-se que não existe diferença significativa entre os anos de 2003 e 

2004 dentro da variável estado civil. 
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7.1.4 Filhos 

 

jeitos pelo número de filhos, 

considerando-se as séries nos anos de 2003 e 2004. 

bela 11- Distrib jeitos pelo número r 3
Nº de filhos 3ª ) 4ª ) To

Apresenta-se a seguir a distribuição dos su

 

Ta uição dos su  de  po filhos sér 00ie de 2  
Série (% Série (% tal (%) 

0 95,00 85,71 91,46 
1   2,50   2,38   3,05 
2   2,50   4,76   3,05 
3   0,00   7,14   2,44 
Total 100,00 100,00 100,00 

 

Os resultados referentes à distribuição dos sujeitos pelo número de filhos na 

3ª e 4ª série de 2003 a saber, 95% e 85,71% respectivamente, não possuem filhos, 

talizando 91,46% da amostra daquele ano.  

abela 12- Níveis de significância dos sujeitos na  filhos  
ries do ano de 2003 

Estatística do teste 

to

 

T  variável número de , para a
3ª e 4ª sé

 p-valor 
Nº de filhos – 3ª série =2  743,7χ 5 <0,0000* 
Nº de filhos – 4ª série  549,21 =2χ <0,0000* 

ª série x 4ª série (nenhum filho) Z= 1,42 0,1564 3
* significativo a 0,05. 

 

filhos, observou-se que as diferenças para esta variável foram significantes tanto na 

ª como na 4ª série do ano de 2004. 

bela 13- Distribuição dos sujeitos pelo o de filhos rie de 200
Nº de filhos 3ª ) 4ª ) T ) 

Ao comparar os níveis de significância dos sujeitos na variável número de 

3

 

Ta númer  por sé 4 
Série (% Série (% otal (%

0 88,10 97,62 91,46 
1   7,14   0,00   3,05 
2   2,38   2,38   3,05 
3   2,38   0,00   2,44 
Total 100,00 100,00 100,00 
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Comparando-se a distribuição dos sujeitos pelo número de filhos por série em 

2004, onde na 3ª série 88,10% e 97,62% na 4ª série não possuíam filhos, observa-

se que no total, 91,46% não possuem filhos, em relação aos demais.  

 

Tabela 14- Níveis de significância dos sujeitos na variável número de filhos, para a 
3ª e 4ª séries do ano de 2004 

 Estatística do teste p-valor 
Nº de filhos – 3ª série =2χ  587,14 <0,0000* 
Nº de filhos – 4ª série =  750,1262χ  <0,0000* 
3ª série x 4ª série (nenhum filho) Z= -1,69 0,0917 
* significativo a 0,05. 

 

Ao comparar os níveis de significância dos sujeitos na variável número de 

filhos, observou-se que os resultados são estatisticamente significantes tanto na 3ª 

como na 4ª série do ano de 2004. 

 

Tabela 15- Distribuição dos sujeitos pelo número de filhos por ano do curso e 
respectivo nível de significância 

ANO Número de Filhos 2003 (%) 2004 (%) 
Total 
(%) 

0 90,24 92,68 91,46 
1   2,44   3,66   3,05 
2   3,66   2,44   3,05 
3   3,66   1,22   2,44 
Total 100,00 100,00 100,00 

 

n - 2003 n - 2004 2χ  p-valor 
82 84 1,4506 0,6937 
* significativo a 0,05. 

 

Comparando-se a distribuição dos sujeitos pelo número de filhos por ano, os 

resultados apontam que não possuem filhos, 90,24% em 2003 e 92,68% dos 

respondentes em 2004, confirmando-se um total de 91,46%. Observa-se que não 

existe diferença significativa entre os anos de 2003 e 2004 dentro da variável. 
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7.1.5 Moradia 

 

Apresenta-se a distribuição dos sujeitos pela variável moradia, considerando-

se as séries nos anos de 2003 e 2004. 

 

Tabela 16- Distribuição dos sujeitos pela variável moradia por série em 2003 
Com quem Mora 3ª Série (%) 4ª Série (%) Total (%) 

Pais 20,00 28,57 27,44 
Cônjuge   5,00 11,90   6,71 
Amigos 15,00   7,14 12,20 
Sozinho 17,50 30,95 20,12 
República 35,00 14,29 25,00 
Outros   7,50   7,14   8,54 
Total 100,00 100,00 100,00 

 

Comparando-se a distribuição dos sujeitos pela variável moradia por série em 

2003, observa-se que 35% da 3ª série residem em república e 30,95% da 4ª série 

optaram por morarem sozinhos. Sendo que, na amostra total, 27,44% residem com 

os pais, 25% residem em repúblicas e 20,12% optaram por morarem sozinhos. 

 

Tabela 17- Níveis de significância dos sujeitos na variável moradia, para a 3ª e 4ª 
séries do ano de 2003 

 Estatística do teste p-valor 
Com quem mora – 3ª série =  175,632χ  <0,0000* 
Com quem mora – 4ª série =2χ  159,44 <0,0000* 
3ª série x 4ª série (Pais) Z= -0,90 0,3663 
3ª série x 4ª série (Sozinho) Z= -1,42 0,1562 
3ª série x 4ª série (República) Z= 2,18 0,0290 
* significativo a 0,05. 

 

Ao comparar os níveis de significância dos sujeitos na variável moradia, 

observou-se que os resultados são estatisticamente significantes tanto na 3ª como 

na 4ª série do ano de 2003. 
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Tabela 18- Distribuição dos sujeitos pela variável moradia por série em 2004 
Com quem mora 3ª Série (%) 4ª Série (%) Total (%) 

Pais 35,71 23,81 27,44 
Cônjuge   7,14   2,38   6,71 
Amigos   9,52 19,05 12,20 
Sozinho 14,29 16,67 20,12 
República 21,43 28,57 25,00 
Outros 11,90   9,52   8,54 
Total 100,00 100,00 100,00 

 

Comparando-se a distribuição dos sujeitos pela variável moradia por série em 

2004, observa-se que 35,71% da 3ª série residem com os pais, 21,43% residem em 

repúblicas. Já na 4ª série 23,81% residem com os pais e 28,57% residem em 

repúblicas.  

A amostra total apresenta 27,44% de respondentes que residem com os pais, 

25% em república e 20,12% optaram por morarem sozinhos. 

 

Tabela 19- Níveis de significância dos sujeitos na variável moradia, para a 3ª e 4ª 
séries do ano de 2004 

 Estatística do teste p-valor 
Com quem mora – 3ª série =  159,432χ  <0,0000* 
Com quem mora – 4ª série =2χ  144,89 <0,0000* 
3ª série x 4ª série (Pais) Z= 1,19 0,2329 
3ª série x 4ª série (Sozinho) Z= -0,30 0,7630 
3ª série x 4ª série (República) Z= -0,76 0,4498 
* significativo a 0,05. 

 

Ao comparar os níveis de significância dos sujeitos na variável moradia, 

observou-se que os resultados são estatisticamente significantes tanto na 3ª como 

na 4ª série do ano de 2004.  
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Tabela 20- Distribuição dos sujeitos pela variável moradia por ano do curso e 
respectivos níveis de significância 
Com quem mora ANO 

 2003 (%) 2004 (%) 
Total 
(%) 

Pais 24,39 30,49 27,44 
Cônjuge   8,54   4,88   6,71 
Amigos 10,98 13,41 12,20 
Sozinho 24,39 15,85 20,12 
República 24,39 25,61 25,00 
Outros   7,32   9,76   8,54 
Total 100,00 100,00 100,00 
 

n - 2003 n - 2004 2χ  p-valor 

82 84 3,4151 0,6363 
* significativo a 0,05. 

 

Comparando-se a distribuição dos sujeitos pela variável moradia por ano do 

curso, observa-se que os índices mais elevados referem-se à opção dos pais, 

correspondendo a 24,39% para a 3ª série e 30,49% para a 4ª série, sendo que, para 

a amostra total que 27,44% residem com os pais, 25% em repúblicas e 20,12% 

optaram por morarem sozinhos. Observa-se que não existe diferença significativa 

entre os anos de 2003 e 2004 dentro da variável. 

 

 

7.1.6 Religião 

 

Apresenta-se a distribuição dos sujeitos pela variável religião, considerando-

se as séries nos anos de 2003 e 2004. 

 

Tabela 21- Distribuição dos sujeitos pela variável religião por série no ano de 2003 
Religião 3ª Série (%) 4ª Série (%) Total (%) 

Católico praticante 51,28 40,48 48,47 
Católico não praticante 23,08 33,33 26,99 
Evangélico pentecostal   5,13   4,76   4,29 
Evangélico não pentecostal   2,56 14,29   7,98 
Espírita   2,56   4,76   2,45 
Outras religiões   7,69   2,38   5,52 
Não tenho religião   7,69   0,00   4,29 
Total 100,00 100,00 100,00 



84 84

Comparando-se a distribuição dos sujeitos pela variável religião por série no 

ano de 2003, observa-se que os índices mais elevados referem-se aos católicos, 

correspondendo a 51,28% de praticantes e 23,08% não praticantes na 3ª série, e 

40,48% praticantes e 33,33% não praticantes na 4ª série.  

A amostra total revelou que 48,47% são católicos praticantes e 26,99% são 

católicos não praticantes. 

 

Tabela 22- Níveis de significância entre os sujeitos distribuídos pela variável 
religião, para a 3ª e 4ª séries do ano de 2003 

 Estatística do teste p-valor 
Religião – 3ª série =2χ  421,02 <0,0000* 
Religião – 4ª série =2χ  342,78 <0,0000* 
3ª série x 4ª série (Católico praticante) Z= 0,98 0,3264 
3ª série x 4ª série (Católico não praticante) Z= -1,03 0,3031 
3ª série x 4ª série (Evangélico não pentecostal) Z= -1,89 0,0578 

*
 
 significativo a 0,05. 

Ao comparar os níveis de significância dos sujeitos na variável religião, 

observou-se que os resultados são estatisticamente significantes tanto na 3ª como 

na 4ª série do ano de 2003. 

 

Tabela 23- Distribuição dos sujeitos pela variável religião por série no ano de 2004 
Religião 3ª Série (%) 4ª Série (%) Total (%) 
Católico praticante 47,62 52,38 48,47 
Católico não praticante 23,81 28,57 26,99 
Evangélico pentecostal   4,76   2,38   4,29 
Evangélico não pentecostal 11,90   2,38   7,98 
Espírita   0,00   4,76   2,45 
Outras religiões   7,14   4,76   5,52 
Não tenho religião   4,76   4,76   4,29 
Total 100,00 100,00 100,00 

 
Comparando-se a distribuição dos sujeitos pela variável religião por série no 

ano de 2004, observa-se que os índices mais elevados referem-se aos católicos, 

praticantes correspondendo a 47,62% na 3ª série e 52,38% na 4ª série e 23,81% na 

3ª série e 28,57% na 4ª série são católicos não praticantes, sendo que, a amostra 

total revelou que 48,47% são católicos praticantes e 26,99% são católicos não 

praticantes. 
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Tabela 24- Níveis de significância dos sujeitos na variável religião, para a 3ª e 4ª 
séries do ano de 2004 

 Estatística do teste p-valor 
Religião – 3ª série =2χ  354,10 <0,0000* 
Religião – 4ª série =2  448,χ 55 <0,0000* 
3ª série x 4ª série (Católico praticante) Z= -0,44 0,6626 
3ª série x 4ª série (Católico não praticante) Z= -0,49 0,6198 
3ª série x 4ª série (Evangélico não pentecostal) Z= 1,69 0,0902 
* significativo a 0,05. 

 

Ao comparar os níveis de significância dos sujeitos na variável religião, 

observou-se que os resultados são estatisticamente significantes tanto na 3ª como 

na 4ª série do ano de 2004. 

 

Tabela 25- Distribuição dos sujeitos pela variável religião por ano do curso e 
respectivo nível de significância 

ANO Religião 2003 (%) 2004 (%) Total 

Católico praticante 45,68 51,22 48,47 
Católico não praticante 28,40 25,61 26,99 
Evangélico pentecostal   4,94   3,66   4,29 
Evangélico não pentecostal   8,64   7,32   7,98 
Espírita   3,70   1,22   2,45 
Outras religiões   4,94   6,10   5,52 
Não tenho religião   3,70   4,88   4,29 
Total 100,00 100,00 100,00 

 

n - 2003 n - 2004 2χ  p-valor 

82 84 1,9107 0,9277 
* significativo a 0,05. 

 

Comparando-se a distribuição dos sujeitos pela variável religião por ano do 

curso, observa-se que os índices mais elevados referem-se aos católicos, 

praticantes, correspondendo a 45,68% em 2003 e 51,22% em 2004 e 28,40% em 

2003 e 25,61% em 2004, são católicos não praticantes. 

A amostra total revelou que 48,47% são católicos praticantes e 26,99% são 

católicos não praticantes. Observa-se que não existe diferença significativa entre os 

anos de 2003 e 2004 dentro da variável. 
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7.1.7 Renda Familiar 

 

Apresenta-se a distribuição dos sujeitos pela renda familiar, considerando-se 

as séries nos anos de 2003 e 2004. 

 

Tabela 26- Distribuição dos sujeitos pela renda familiar por série no ano de 2003 
Salário Mínimo 3ª Série (%) 4ª Série (%) Total (%) 

Até 10  20,00 14,29 14,63 
11 a 20 20,00 28,57 20,73 
21 a 30 10,00 14,29 10,37 
31 a 40 15,00 16,67 12,80 
Mais de 40    5,00   2,38   5,49 
Não sabe 30,00 23,81 35,98 
Total 100,00 100,00 100,00 

 

Comparando-se a distribuição dos sujeitos pela renda familiar por série em 

2003, observa-se que 30% da 3ª série desconhecem o valor e 28,57% da 4ª série 

recebem de 11 a 20 salários mínimos.  

A amostra total, revelou que 35,98% dos respondentes desconhecem o valor, 

20,73% recebem de 11 a 20 salários mínimos e 14,63% recebem até 10 salários 

mínimos. 

 

Tabela 27- Níveis de significância dos sujeitos na variável renda familiar, para a 3ª e 
4ª séries do ano de 2003 

  Estatística do teste p-valor 
Salário mínimo – 3ª série =  147,502χ  <0,0000* 
Salário mínimo – 4ª série =2χ  138,43 <0,0000* 
3ª série x 4ª série (até 10) Z= 0,69 0,4875 
3ª série x 4ª série (11 a 20) Z= -0,90 0,3663 
3ª série x 4ª série (31 a 40) Z= -0,21 0,8360 
3ª série x 4ª série (não sabe) Z= 0,63 0,5271 
* significativo a 0,05. 

 

Ao comparar os níveis de significância dos sujeitos na variável renda familiar, 

observou-se que os resultados são estatisticamente significantes tanto na 3ª como 

na 4ª série do ano de 2003. 
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Tabela 28- Distribuição dos sujeitos pela renda familiar por série no ano de 2004 
Salário Mínimo 3ª Série (%) 4ª Série (%) Total (%) 

Até 10    9,52 14,29 14,63 
11 a 20 16,67 16,67 20,73 
21 a 30   4,76 14,29 10,37 
31 a 40   4,76 14,29 12,80 
Mais de 40    7,14   9,52   5,49 
Não sabe 57,14 30,95 35,98 
Total 100,00 100,00 100,00 

 

Comparando-se a distribuição dos sujeitos pela renda familiar por série, 

observa-se que 9,52% na 3ª série e 14,29% na 4ª série, recebem até 10 salários 

mínimos, 16,67% na 3ª série e 16,67% na 4ª série recebem de 11 a 20 salários e 

57,14% na 3ª série e 30,95% na 4ª série desconhecem o valor da renda em 2004.  

A amostra total revelou que 35,98% dos respondentes desconhecem o valor 

da renda familiar, 20,73% recebem de 11 a 20 salários mínimos e 14,63% recebem 

até 10 salários mínimos, confirmando-se o que aconteceu no ano anterior.  

 

Tabela 29- Níveis de significância dos sujeitos na variável renda familiar, para a 3ª e 
4ª séries do ano de 2004 

 Estatística do teste p-valor 
Salário mínimo – 3ª série =  374,852χ  <0,0000* 
Salário mínimo – 4ª série =2χ  118,98 <0,0000* 
3ª série x 4ª série (até 10) Z= -0,67 0,4996 
3ª série x 4ª série (11 a 20) Z= 0,00 1,0000 
3ª série x 4ª série (31 a 40) Z= -1,49 0,1368 
3ª série x 4ª série (não sabe) Z= 2,42 0,0156* 
* significativo a 0,05. 

 

Ao comparar os níveis de significância dos sujeitos na variável renda familiar, 

observou-se que os resultados são estatisticamente significantes tanto na 3ª como 

na 4ª série do ano de 2004. 
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Tabela 30- Distribuição dos sujeitos pela renda familiar por ano do curso e respectivo 
nível de significância 

 ANO  
Salário Mínimo 2003 (%) 2004 (%) Total 

Até 10  17,07 12,20 14,63 
11 a 20  24,39 17,07 20,73 
21 a 30  12,20   8,54 10,37 
31 a 40 15,85   9,76 12,80 
Mais de 40   3,66   7,32   5,49 
Não sabe 26,83 45,12 35,98 
Total 100,00 100,00 100,00 
 

n - 2003 n - 2004 2χ  p-valor 

82 84 8,3461 0,1382 
* significativo a 0,05. 
 

Comparando-se a distribuição dos sujeitos pela renda familiar por ano do 

curso, observa-se que 17,07% em 2003 e 12,20% em 2004, recebem até 10 salários 

mínimos, 24,39% em 2003 e 17,07% em 2004, recebem de 11 a 20 salários e 

26,83% em 2003 e 45,12% em 2004, desconhecem o valor da renda em 2004. 

A amostra total revelou que 35,98% dos respondentes desconhecem o valor 

da renda familiar, 20,73% recebem de 11 a 20 salários mínimos e 14,63% recebem 

até 10 salários mínimos, confirmando-se o que aconteceu no ano anterior. Observa-

se que não existe diferença significativa entre os anos de 2003 e 2004 dentro da 

variável. 

 

 

7.1.8 Mesada 

 

Apresenta-se a distribuição dos sujeitos pela variável mesada, considerando-

se as séries nos anos de 2003 e 2004. 

 

Tabela 31- Distribuição dos sujeitos pela variável mesada, por série no ano de 2003 
Mesada 3ª Série (%) 4ª Série (%) Total (%) 

Não recebo 40,00 40,48 36,81 
Insuficiente 15,00   9,52 12,27 
Suficiente mas não sobra  7,50 11,90 11,04 
Suficiente e sobra 32,50 35,71 36,20 
Insuficiente e completada  5,00   2,38   3,68 
Total 100,00 100,00 100,00 



89 89

Comparando-se a distribuição dos sujeitos pela variável mesada por série em 

2003, observa-se que 40% na 3ª série e 40,48% na 4ª série, não recebem mesada, 

15% na 3ª série e 9,52% na 4ª série não recebem o suficiente e 32,50% na 3ª série 

e 35,71% na 4ª série recebem o suficiente e sobra mesada.  

A amostra total revelou que 36,81% dos respondentes não recebem mesada, 

12,27% considera insuficiente o que recebem e 36,20% consideram suficiente e 

sobra mesada, confirmando-se o que aconteceu no ano anterior.  

 

Tabela 32- Níveis de significância dos sujeitos na variável mesada, para a 3ª e 4ª 
séries do ano de 2003 

 Estatística do teste p-valor 
Mesada – 3ª série 210,31 <0,0000* 
Mesada – 4ª série 217,23 <0,0000* 
3ª série x 4ª série (Não recebo) Z= -0,04 0,9646 
3ª série x 4ª série (Insuficiente) Z= 0,76 0,4484 
3ª série x 4ª série (Suficiente e sobra) Z= -0,31 0,7593 
* significativo a 0,05. 

 

Ao comparar os níveis de significância dos sujeitos na variável mesada, 

observou-se que os resultados são estatisticamente significantes tanto na 3ª como 

na 4ª série do ano de 2003. 

 

Tabela 33- Distribuição dos sujeitos pela variável mesada por série no ano de 2004 
Mesada 3ª Série (%) 4ª Série (%) Total (%) 

Não recebo 31,71 33,33 36,81 
Insuficiente   4,88 23,81 12,27 
Suficiente mas não sobra 14,63   9,52 11,04 
Suficiente e sobra 46,34 28,57 36,20 
Insuficiente e completada   2,44   4,76   3,68 
Total 100,00 100,00 100,00 

 

Comparando-se a distribuição dos sujeitos pela variável mesada por série em 

2004, observa-se que 31,71% na 3ª série e 33,33% na 4ª série, não recebem 

mesada, 4,88% na 3ª série e 23,81% na 4ª série não recebem o suficiente e 46,34% 

na 3ª série e 28,57% na 4ª série recebem o suficiente e sobra mesada. 
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A amostra total revelou que 36,81% dos respondentes não recebem mesada, 

12,27% considera insuficiente o que recebem e 36,20% considera suficiente e sobra 

mesada, confirmando-se o que aconteceu no ano anterior.  

 

 Tabela 34- Níveis de significância dos sujeitos na variável mesada, para a 3ª e 4ª 
séries do ano de 2004 

 Estatística do teste p-valor 
Mesada – 3ª série =2χ  246,37 <0,0000* 
Mesada – 4ª série =  152,412χ  <0,0000* 
3ª série x 4ª série (Não recebo) Z= -0,19 0,8740 
3ª série x 4ª série (Insuficiente) Z= -2,47 0,0133 
3ª série x 4ª série (Suficiente e sobra) Z= 1,68 0,0924 
* significativo a 0,05. 

 

Ao comparar os níveis de significância dos sujeitos na variável mesada, 

observou-se que os resultados são estatisticamente significantes tanto na 3ª como 

na 4ª série do ano de 2004. 

 

Tabela 35- Distribuição dos sujeitos pela variável mesada por ano do curso e 
respectivo nível de significância 

 ANO 
Mesada 2003 (%) 2004 (%) Total 

Não recebo 40,24 33,33 36,81 
Insuficiente 12,20 12,35 12,27 
Suficiente mas não sobra   9,76 12,35 11,04 
Suficiente e sobra 34,15 38,27 36,20 
Insuficiente e completada   3,66   3,70   3,68 
Total 100,00 100,00 100,00 

 

n - 2003 n - 2004 2χ  p-valor 

82 84 0,9860 0,9119 
* significativo a 0,05. 

 

Comparando-se a distribuição dos sujeitos pela variável mesada por ano do 

curso, observa-se que 40,24% em 2003 e 33,33% em 2004, não recebem mesada, 

12,20% em 2003 e 12,35% em 2004 não recebem o suficiente e 34,15% em 2003 e 

38,27% em 2004 recebem o suficiente e sobra mesada.  
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A amostra total revelou que 36,81% dos respondentes não recebem mesada, 

12,27% considera insuficiente o que recebem e 36,20% consideram suficiente e 

sobra mesada, confirmando-se o que aconteceu no ano anterior. Observa-se que 

não existe diferença significativa entre os anos de 2003 e 2004 dentro da variável. 

 

 

7.1.9 Relacionamento com os Pais 

 

Apresenta-se a distribuição dos sujeitos pela variável relacionamento com os 

pais, considerando-se as séries nos anos de 2003 e 2004. 

 

Tabela 36- Distribuição dos sujeitos pela variável relacionamento com os pais, por 
série no ano de 2003 

Relacionamento 3ª Série 
(%) 

4ª Série 
(%) 

Total 
(%) 

Tenho bom relacionamento com meus pais e recebo apoio 92,50 97,62 92,68 
Tenho bom relacionamento e não recebo apoio   5,00   2,38   6,10 
Não tenho bom relacionamento, mas recebo apoio   2,50   0,00   0,61 
Tenho mau relacionamento e não recebo apoio   0,00   0,00   0,61 
Pais e/ou mãe falecidos   0,00   0,00   0,00 
Total 100,00 100,00 100,00 

 

Comparando-se a distribuição dos sujeitos pela variável relacionamento com 

os pais, por série no ano de 2003, observa-se que 92,50% na 3ª série e 97,62% na 

4ª série, têm um bom relacionamento com os pais e recebem apoio, 5% na 3ª série 

e 2,38% na 4ª série têm um bom relacionamento com os pais mas não recebem 

apoio.  

A amostra total revelou que 92,68% dos respondentes, têm um bom 

relacionamento com os pais e recebem apoio e 6,10% têm um bom relacionamento 

com os pais mas não recebem apoio. 
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Tabela 37- Níveis de significância dos sujeitos na variável relacionamento com os 
pais, para a 3ª e 4ª séries do ano de 2003 

 Estatística do teste p-valor
3ª série x 4ª série 
(Tenho bom relacionamento com meus pais e recebo apoio)

Z= -1,07 0,2819

3ª série x 4ª série 
(Tenho bom relacionamento e não recebo apoio) 

Z= 0,63 0,5275

* significativo a 0,05. 

 

Ao comparar os níveis de significância dos sujeitos na variável 

relacionamento com os pais, observou-se que os resultados não são 

estatisticamente significantes tanto na 3ª como na 4ª série do ano de 2003. 

 

Tabela 38- Distribuição dos sujeitos pela variável relacionamento com os pais por 
série no ano de 2004 

Relacionamento 3ª Série 
(%) 

4ª Série 
(%) 

Total 
(%) 

Tenho bom relacionamento com meus pais e recebo apoio 88,10 90,48 92,68 
Tenho bom relacionamento e não recebo apoio   9,52   9,52   6,10 
Não tenho bom relacionamento, mas recebo apoio   0,00   0,00   0,61 
Tenho mau relacionamento e não recebo apoio   2,38   0,00   0,61 
Pais e/ou mãe falecidos   0,00   0,00   0,00 
Total 100,00 100,00 100,00 

 

Comparando-se a distribuição dos sujeitos pela variável relacionamento com 

os pais, por série no ano de 2004, observa-se que 88,10% na 3ª série e 90,48% na 

4ª série, têm um bom relacionamento com os pais e recebem apoio, 9,52% na 3ª 

série e 9,52% na 4ª série tem um bom relacionamento com os pais e não recebem 

apoio.  

A amostra total revelou que 92,68% dos respondentes têm um bom 

relacionamento com os pais e recebem apoio, enquanto 6,10% têm um bom 

relacionamento com os pais mas não recebem apoio. 
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Tabela 39- Níveis de significância dos sujeitos na variável relacionamento com os 
pais, para a 3ª e 4ª séries do ano de 2004 

  Estatística do teste p-valor
3ª série x 4ª série 
(Tenho bom relacionamento com meus pais e recebo apoio)

Z= -0,35 0,7243

3ª série x 4ª série 
(Tenho bom relacionamento e não recebo apoio) 

Z= 0,00 1,0000

* significativo a 0,05. 

 

Ao comparar os níveis de significância dos sujeitos na variável 

relacionamento com os pais, observou-se que os resultados não são 

estatisticamente significantes tanto na 3ª como na 4ª série do ano de 2003. 

 

Tabela 40- Distribuição dos sujeitos pela variável relacionamento com os pais por 
ano do curso e respectivo nível de significância 

Relacionamento ANO Total 
 2003 (%) 2004 (%)  (%) 

Tenho bom relacionamento com meus pais e recebo apoio 95,12 90,24 92,68 
Tenho bom relacionamento e não recebo apoio   3,66   8,54   6,10 
Não tenho bom relacionamento, mas recebo apoio   1,22   0,00   0,61 
Tenho mau relacionamento e não recebo apoio   0,00   1,22   0,61 
Pais e/ou mãe falecidos   0,00   0,00   0,00 
Total 100,00 100,00 100,00 

 

n - 2003 n - 2004 2χ  p-valor 

82 84 3,7440 0,2905 
* significativo a 0,05. 

 

Os resultados obtidos por ano de curso em relação à variável relacionamento 

com os pais dos sujeitos por ano do curso, apontam que, 95,12% em 2003 e 90,24% 

em 2004, têm um bom relacionamento com os pais e recebem apoio; 3,66% em 

2003 e 8,54% em 2004, têm um bom relacionamento com os pais e não recebem 

apoio.  

A amostra total revelou que 92,68% dos respondentes, têm um bom 

relacionamento com os pais e recebem apoio e 6,10% têm um bom relacionamento 

com os pais mas não recebem apoio. Observa-se que não existe diferença 

significativa entre os anos de 2003 e 2004 dentro da variável. 
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7.1.10 Relacionamento Social 

 

Apresenta-se a distribuição dos sujeitos pela variável relacionamento social, 

considerando-se as séries nos anos de 2003 e 2004. 

 

Tabela 41- Distribuição dos sujeitos pela variável relacionamento social por série no 
ano de 2003 

Consideração 3ª Série (%) 4ª Série (%) Total (%) 
Ótimo 22,50 23,81 25,00 
Satisfatório 70,00 64,29 62,80 
Regular   5,00 11,90   9,76 
Fraco   2,50   0,00   2,44 
Total 100,00 100,00 100,00 

 

Comparando-se a distribuição dos sujeitos pela variável relacionamento social 

por série em 2003, observa-se que 22,50% na 3ª série e 23,81% na 4ª série, têm um 

relacionamento social considerado ótimo, 70% na 3ª série e 64,29% na 4ª série tem 

um relacionamento social considerado satisfatório.  

A amostra total revelou que 25% dos respondentes, têm um bom 

relacionamento social ótimo e 62,80% têm um relacionamento social satisfatório.  

 

Tabela 42- Níveis de significância dos sujeitos na variável relacionamento social, 
para a 3ª e 4ª séries do ano de 2003 

 Estatística do teste p-valor 
Consideração – 3ª série =2χ  383,75 <0,0000* 
Consideração – 4ª série =  303,122χ  <0,0000* 
3ª série x 4ª série (Ótimo) Z= -0,14 0,8882 
3ª série x 4ª série (Satisfatório) Z= 0,55 0,5823 
3ª série x 4ª série (Regular) Z= -1,12 0,2636 
* significativo a 0,05. 

 

Ao comparar os níveis de significância dos sujeitos na variável 

relacionamento social, observou-se que os resultados são estatisticamente 

significantes tanto na 3ª como na 4ª série do ano de 2003. 
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Tabela 43- Distribuição dos sujeitos pela variável relacionamento social por série no 
ano de 2004 

Consideração 3ª Série (%) 4ª Série (%) Total (%) 
Ótimo 26,19 26,19 25,00 
Satisfatório 50,00 66,67 62,80 
Regular 19,05   2,38   9,76 
Fraco   4,76   4,76   2,44 
Total 100,00 100,00 100,00 

 

Comparando-se a distribuição dos sujeitos pela variável relacionamento social 

por série em 2004, observa-se que 26,19% na 3ª série e 26,19% na 4ª série, têm um 

relacionamento social considerado ótimo, 50% na 3ª série e 66,67% na 4ª série tem 

um relacionamento social considerado satisfatório.  

A amostra total revelou que 25% dos respondentes, têm um bom 

relacionamento social ótimo e 62,80% têm um relacionamento social satisfatório, 

confirmando o que aconteceu em 2003.  

 

Tabela 44- Níveis de significância dos sujeitos na variável relacionamento social, 
para a 3ª e 4ª séries do ano de 2004 

 Estatística do teste p-valor 
Consideração – 3ª série =2χ  182,14 <0,0000* 
Consideração – 4ª série =  333,342χ  <0,0000* 
3ª série x 4ª série (Ótimo) Z = 0,00 1,0000 
3ª série x 4ª série (Satisfatório) Z= -1,55 0,1212 
3ª série x 4ª série (Regular) Z = 2,47  0,0135* 
* significativo a 0,05. 

 

Ao comparar os níveis de significância dos sujeitos na variável 

relacionamento social, observou-se que os resultados são estatisticamente 

significantes tanto na 3ª como na 4ª série do ano de 2004. 
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Tabela 45- Distribuição dos sujeitos pela variável relacionamento social por ano do 
curso e respectivo nível de significância 

 ANO 
Consideração 2003 (%) 2004 (%) 

Total 
(%) 

Ótimo 23,17 26,83 25,00 
Satisfatório 67,07 58,54 62,80 
Regular   8,54 10,98   9,76 
Fraco   1,22   3,66   2,44 
Total 100,00 100,00 100,00 

 

n - 2003 n - 2004 2χ  p-valor 

82 84 1,9624 0,5803 
* significativo a 0,05. 

 

Os resultados obtidos por ano de curso em relação à variável relacionamento 

social por ano do curso, apontam que, 23,17% em 2003 e 26,83% em 2004, têm um 

relacionamento social considerado ótimo enquanto 67,07% em 2003 e 58,54% em 

2004, têm um relacionamento social considerado satisfatório.  

A amostra total revelou que 25% dos respondentes, têm um relacionamento 

social ótimo e 62,80% têm um relacionamento social satisfatório. Observa-se que 

não existe diferença significativa entre os anos de 2003 e 2004 dentro da variável. 

 

 

7.1.11 Relacionamento Sexual 

 

Apresenta-se a distribuição dos sujeitos pela variável relacionamento sexual, 

considerando-se as séries nos anos de 2003 e 2004. 
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Tabela 46- Distribuição dos sujeitos pela variável relacionamento sexual, por série 
no ano de 2003 

Consideração 3ª Série (%) 4ª Série (%) Total (%) 
Ótimo 40,00 30,95 36,59 
Satisfatório 37,50 61,90 48,78 
Regular 12,50   7,14   9,15 
Fraco 10,00   0,00   5,49 
Total 100,00 100,00 100,00 

 

Comparando-se a distribuição dos sujeitos pela variável relacionamento 

sexual por série em 2003, observa-se que, observa-se que 40% na 3ª série e 

30,95% na 4ª série, têm variável relacionamento sexual considerado ótimo, 37,50% 

na 3ª série e 61,90% na 4ª série, têm um relacionamento sexual considerado 

satisfatório.  

A amostra total revelou que 36,59% dos respondentes têm um 

relacionamento sexual ótimo e 48,78% têm um relacionamento sexual satisfatório. 

 

Tabela 47- Níveis de significância dos sujeitos na variável relacionamento sexual, 
para a 3ª e 4ª séries do ano de 2003 

 Estatística do teste p-valor 
Consideração – 3ª série =  166,252χ  <0,0000* 
Consideração – 4ª série =2χ  303,02 <0,0000* 
3ª série x 4ª série (Ótimo) Z= 0,86 0,3915 
3ª série x 4ª série (Satisfatório) Z= -2,22 0,0271* 
3ª série x 4ª série (Regular) Z= 0,82 0,4135 
* significativo a 0,05. 

 

Ao comparar os níveis de significância dos sujeitos na variável 

relacionamento sexual, observou-se que os resultados são estatisticamente 

significantes tanto na 3ª como na 4ª série do ano de 2003. 
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Tabela 48- Distribuição dos sujeitos pela variável relacionamento sexual por série no 
ano de 2004 

  3ª Série (%) 4ª Série (%) Total (%) 
Ótimo 35,71 38,10 36,59 
Satisfatório 52,38 45,24 48,78 
Regular   4,76 11,90   9,15 
Fraco   7,14   4,76   5,49 
Total 100,00 100,00 100,00 

 

Comparando-se a distribuição dos sujeitos pela variável relacionamento 

sexual por série em 2004, observa-se que 35,71% na 3ª série e 38,10% na 4ª série 

têm relacionamento sexual considerado ótimo, 52,38% na 3ª série e 45,24% na 4ª 

série têm um relacionamento sexual considerado satisfatório.  

A amostra total revelou que 36,59% dos respondentes têm um 

relacionamento sexual ótimo e 48,78% têm relacionamento sexual satisfatório. 

 

Tabela 49- Níveis de significância dos sujeitos na variável relacionamento sexual, 
para a 3ª e 4ª séries do ano de 2004 

 Estatística do teste p-valor 
Consideração – 3ª série =  249,272χ  <0,0000* 
Consideração – 4ª série =2χ  190,81 <0,0000* 
3ª série x 4ª série (Ótimo) Z= -0,23 0,8204 
3ª série x 4ª série (Satisfatório) Z= 0,65 0,5127 
3ª série x 4ª série (Regular) Z= -1,18 0,2363 
* significativo a 0,05. 

 

Ao comparar os níveis de significância dos sujeitos na variável 

relacionamento sexual, observou-se que os resultados são estatisticamente 

significantes tanto na 3ª como na 4ª série do ano de 2004.  
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Tabela 50- Distribuição dos sujeitos pela variável relacionamento sexual por ano do 
curso e respectivo nível de significância 

 ANO 
 2003 (%) 2004 (%) 

Total 
(%) 

Ótimo 35,37 37,80 36,59 
Satisfatório 50,00 47,56 48,78 
Regular   9,76   8,54   9,15 
Fraco   4,88   6,10   5,49 
Total 100,00 100,00 100,00 

 

n - 2003 n - 2004 2χ  p-valor 

82 84 0,2975 0,9605 
* significativo a 0,05. 

 

Os resultados obtidos por ano de curso em relação à variável relacionamento 

sexual por ano do curso, apontam que, 35,37% em 2003 e 37,80% em 2004, têm um 

relacionamento sexual considerado ótimo, 50% em 2003 e 47,56% em 2004, têm um 

relacionamento sexual considerado satisfatório.  

A amostra total revelou que 36,59% dos respondentes têm um bom 

relacionamento sexual ótimo enquanto 48,78% têm um relacionamento sexual 

satisfatório. Observa-se que não existe diferença significativa entre os anos de 2003 

e 2004 dentro da variável. 

 

 

7.1.12 Busca de Apoio a Problema Sério 

 

Apresenta-se a distribuição dos sujeitos pela variável busca de apoio a 

problema sério, considerando-se as séries nos anos de 2003 e 2004. 
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Tabela 51- Distribuição dos sujeitos pela variável busca de apoio a problema sério, 
por série no ano de 2003 

Pessoa Procurada 3ª Série (%) 4ª Série (%) Total (%) 
Pai   5,00   0,00   3,07 
Mãe 20,00 33,33 26,38 
Pai e Mãe 22,50 14,29 20,86 
Irmãos 10,00   7,14   6,13 
Namorado(a) / Companheiro(a) 15,00 30,95 22,70 
Terapeuta   0,00   0,00   0,61 
Líder religioso   7,50   2,38   4,91 
Ninguém 17,50 11,90 14,72 
Professor   2,50   0,00   0,61 
Total 100,00 100,00 100,00 

 

Comparando-se a distribuição dos sujeitos pela variável busca de apoio a 

problema sério, por série no ano de 2003, observa-se que, 20% na 3ª série e 

33,33% na 4ª série procurariam pela mãe, 22,50% na 3ª série e 14,29% na 4ª série 

procurariam ambos os pais, 15% na 3ª série e 30,95% na 4ª série, o namorado(a)/ 

companheiro(a) e 17,50% na 3ª série e 11,90% na 4ª série, não procurariam 

ninguém. 

A amostra total revelou que 26,38% dos respondentes procurariam a mãe 

diante de um problema sério, enquanto outros 22,70% o namorado(a) / 

companheiro(a) e 20,86%, procurariam os pais.  

 

Tabela 52- Níveis de significância dos sujeitos distribuídos na variável busca de 
apoio a problema sério, para a 3ª e 4ª séries do ano de 2003 

  Estatística do teste p-valor 
Consideração – 3ª série =2χ  205,63 <0,0000* 
Consideração – 4ª série =  371,572χ  <0,0000* 
3ª série x 4ª série (Mãe) Z= -1,36 0,1732 
3ª série x 4ª série (Pai e Mãe) Z= 0,96 0,3364 
3ª série x 4ª série – Namorado(a) / Companheiro(a) Z= -1,71 0,0870 
3ª série x 4ª série (Ninguém) Z= 0,72 0,4732 
* significativo a 0,05. 

 

Ao comparar os níveis de significância dos sujeitos na variável busca de apoio 

a problema sério, observou-se que os resultados são estatisticamente significantes 

tanto na 3ª como na 4ª série do ano de 2003. 
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Tabela 53- Distribuição dos sujeitos pela variável busca de apoio a problema sério 
por série no ano de 2004 

Pessoa Procurada 3ª Série (%) 4ª Série (%) Total (%) 
Pai   0,00   7,14   3,07 
Mãe 29,27 23,81 26,38 
Pai e Mãe 24,39 21,43 20,86 
Irmãos   0,00   7,14   6,13 
Namorado(a) / Companheiro(a) 29,27 14,29 22,70 
Terapeuta   2,44   0,00   0,61 
Líder religioso   2,44   7,14   4,91 
Ninguém 12,20 19,05 14,72 
Professor   0,00   0,00   0,61 
Total 100,00 100,00 100,00 

 

Comparando-se a distribuição dos sujeitos pela variável busca de apoio a 

problema sério por série em 2004, observa-se que 29,27% na 3ª série e 23,81% na 

4ª série, procurariam pela mãe, 24,39% na 3ª série e 21,43% na 4ª série, ambos os 

pais, 29,27% na 3ª série e 14,29% na 4ª série, o namorado(a)/ companheiro(a) e 

12,20% na 3ª série e 19,05% na 4ª série, não procurariam ninguém.  

A amostra total revelou que 26,38% dos respondentes procurariam a mãe 

diante de um problema sério, enquanto outros 22,70% procurariam o 

namorado(a)/companheiro(a), 20,86%, os pais e 14,72% não procurariam ninguém.  

 

Tabela 54- Níveis de significância dos sujeitos distribuídos na variável busca de 
apoio a problema sério, para a 3ª e 4ª séries do ano de 2004 

 Estatística do teste p-valor 
Consideração – 3ª série =2χ  371,07 <0,0000* 
Consideração – 4ª série =  216,192χ  <0,0000* 
3ª série x 4ª série (Mãe) Z= 0,57 0,5709 
3ª série x 4ª série (Pai e Mãe) Z= 0,32 0,7468 
3ª série x 4ª série (Namorado(a) / Companheiro(a)) Z= 1,66 0,0962 
3ª série x 4ª série (Ninguém) Z= -0,86 0,3872 
* significativo a 0,05. 

Ao comparar os níveis de significância dos sujeitos na variável busca de apoio 

a problema sério, observou-se que os resultados são estatisticamente significantes 

tanto na 3ª como na 4ª série do ano de 2003.  
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Tabela 55- Distribuição dos sujeitos pela variável busca de apoio a problema sério, 
por ano do curso e respectivo nível de significância 

 ANO 
Pessoa Procurada 2003 (%) 2004 (%) 

Total 
(%) 

Pai   2,44   3,70   3,07 
Mãe 26,83 25,93 26,38 
Pai e Mãe 18,29 23,46 20,86 
Irmãos   8,54   3,70   6,13 
Namorado(a)/companheiro(a) 23,17 22,22 22,70 
Terapeuta   0,00   1,23   0,61 
Líder religioso   4,88   4,94   4,91 
Ninguém 14,63 14,81 14,72 
Professor   1,22   0,00   0,61 
Total 100,00 100,00 100,00 

 
n - 2003 n - 2004 GL 2χ  p-valor 

82 84 8 4,4043 0,8189 
* significativo a 0,05. 

 

Os resultados obtidos pelos sujeitos, por ano de curso, em relação à variável, 

busca de apoio a problema sério demonstram que, 26,83% em 2003 e 25,93% em 

2004 procurariam pela mãe, 23,17% em 2003 e 22,22% em 2004, procurariam o 

namorado(a)/ companheiro(a), 18,29% em 2003 e 23,46% em 2004, ambos os pais 

e 14,63% em 2003 e 14,81% em 2004, não procurariam ninguém. A amostra total 

revelou que 26,38% dos respondentes procurariam a mãe diante de um problema 

sério. Outros 22,70%, procurariam o namorado(a) /companheiro(a), 20,86%, os pais 

e 14,72% não procurariam ninguém. Observa-se que não existe diferença 

significativa entre os anos de 2003 e 2004 dentro da variável. 
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7.1.13 Número de Horas de Estudos Semanais 

 

Apresentam-se as medidas descritivas referentes ao número de horas de 

estudo utilizadas semanalmente pelos grupos da 3ª e da 4ª série do curso, em 2003 

e 2004.  

 

Quadro 4- Níveis de significância para o número de horas de estudo considerando 
série e ano do curso 

Séries N Média Desvio-padrão CV (%) / t / G.L. p-valor Conclusão 
3ª série 2003 40 23,38 16,36 69,97 
4ª série 2003 42 21,69 10,29 47,44 0,56 65,1 0,5808 n.sign. 

3ª série 2004 42 35,64   8,54 23,96 4,61 62,1 <,0001 sign. 
4ª série 2004 42 22,62 16,22 71,69     

 

Ao comparar os níveis de significância dos sujeitos na variável  

número de horas de estudo, observou-se que os resultados apresentaram-se 

estatisticamente significantes (p-valor= < 0,05), na 3ª e na 4ª série do ano de  

2004. 

No caso, observa-se que em 2003, a 3ª série tinha uma média de 23,38 horas 

de estudo, e a 4ª série, 21,69 horas de estudo semanal. 

Em 2004, observa-se que a 3ª série têm uma média semanal de 35,64 horas 

de estudo, enquanto a 4ª série têm apenas 22,62 horas semanais de estudo. 

 

Quadro 5- Níveis de significância para o número de horas de estudo considerando 
o ano do curso 

Anos N Média Desvio-padrão CV (%) / t / G.L. p-valor Conclusão 
2003 82 22,51 13,534 60,118
2004 84 29,13 14,452 49,610 164 -3,04 0,0027 sign. 

* significativo a 0,05. 

 

Ao comparar os níveis de significância dos sujeitos na variável número de 

horas de estudo, observou-se que os resultados apresentaram-se estatisticamente 

significantes (p-valor= 0,0027) entre as horas médias de estudo nos anos de 2003 e 

de 2004. 
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No caso, observa-se que em 2003 tinha-se uma média de 22,51 horas de 

estudo, e em 2004, 29,13 horas de estudo semanal. Tal diferença justifica a 

significância do teste aplicado. 

 

 

7.1.14 Pacientes Atendidos por Dia 

 

A seguir, será apresentada a distribuição dos sujeitos pelo número de 

pacientes atendidos pelo aluno por dia, considerando-se as séries nos anos de 2003 

e 2004. 

 

Tabela 56- Número de pacientes atendidos pelo aluno por dia por série no ano de 
2003 

Pacientes 3ª Série (%) 4ª Série (%) Total (%) 
0   0,00   0,00   1,22 
1 25,00   9,52 32,32 
2 60,00 57,14 48,78 
3   7,50 23,81 10,98 
4   7,50   9,52   6,71 
Total 100,00 100,00 100,00 

 

Comparando-se o número de pacientes atendidos pelo aluno por dia por série 

em 2003, observa-se que 60% na 3ª série e 57,14% na 4ª série, atendem 2 

pacientes, 25% na 3ª série e 9,52% na 4ª série, atendem somente 1 paciente e 

7,50% na 3ª série e 23,81% na 4ª série atendem a 3 pacientes. A amostra total 

revelou que 48,78% dos respondentes atendem 2 pacientes, 32,32% atendem 1 

paciente e 10,98% atendem 3 pacientes.  
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Tabela 57- Níveis de significância dos sujeitos na variável número de pacientes 
atendidos pelo aluno por dia, para a 3ª e 4ª séries do ano de 2003 

  Estatística do teste p-valor 
Pacientes – 3ª série =  382,192χ  <0,0000* 
Pacientes – 4ª série =2χ  319,77 <0,0000* 
3ª série x 4ª série (1 paciente) Z= 1,86 0,0625 
3ª série x 4ª série (2 pacientes) Z= 0,26 0,7927 
3ª série x 4ª série (3 pacientes) Z= -2,02 0,0432* 
* significativo a 0,05. 

 

Ao comparar os níveis de significância dos sujeitos na variável número de 

pacientes atendidos pelo aluno por dia, observou-se que os resultados 

apresentaram-se estatisticamente significantes (p-valor= < 0,05), na 3ª e na 4ª série 

do ano de 2003. 

 

Tabela 58- Distribuição dos sujeitos pelo número de pacientes atendidos pelo aluno 
por dia por série no ano de 2004 

Pacientes 3ª Série (%) 4ª Série (%) Total (%) 
0   4,76   0,00   1,22 
1 76,19 16,67 32,32 
2 19,05 59,52 48,78 
3   0,00 14,29 10,98 
4   0,00   9,52   6,71 
Total 100,00 100,00 100,00 

 

Comparando-se o número de pacientes atendidos pelo aluno por dia por série 

em 2004, observa-se que 76,19% na 3ª série e 16,67% na 4ª série, atendem 1 

paciente ao dia, 19,05% na 3ª série e 59,52% na 4ª série atendem a 2 pacientes e 

14,29% na 4ª série atendem 3 pacientes. Observa-se que, na terceira série, os 

alunos não atendem mais que 2 pacientes ao dia. 

A amostra total revelou que 48,78% dos respondentes, atendem 2 pacientes, 

32,32% atendem 1 paciente e 10,98% atendem 3 pacientes.  
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Tabela 59- Níveis de significância dos sujeitos na variável número de pacientes 
atendidos pelo aluno por dia, para a 3ª e 4ª séries do ano de 2004 

  Estatística do teste p-valor 
Pacientes – 3ª série =  578,962χ  <0,0000* 
Pacientes – 4ª série =2χ  331,92 <0,0000* 
3ª série x 4ª série (1 paciente) Z= 5,47 <0,0000* 
3ª série x 4ª série (2 pacientes) Z= -3,79 0,00014* 
* significativo a 0,05. 

 

Ao comparar os níveis de significância dos sujeitos na variável número de 

pacientes atendidos pelo aluno por dia, observou-se que os resultados 

apresentaram-se estatisticamente significantes, na 3ª e na 4ª série do ano de 2004. 

 

Tabela 60- Distribuição dos sujeitos pelo número de pacientes atendidos pelo aluno 
por dia, por ano de curso 

Pacientes 2003 (%) 2004 (%) Total (%) 
0   0,00   2,38   1,22 
1 17,07 46,43 32,32 
2 58,54 39,29 48,78 
3 15,85   7,14 10,98 
4   8,54   4,76   6,71 
Total 100,00 100,00 100,00 

 

Comparando o número de pacientes atendidos pelo aluno por ano do curso, 

observa-se que 58,54% dos alunos de 2003 atendem a 2 pacientes por dia, 

enquanto 46,43% dos alunos de 2004, atendem a 1 paciente por dia. 

 

Quadro 6- Níveis de significância para o número de pacientes atendidos pelo aluno 
por dia, por ano de curso 

Anos N Média Desvio-padrão / t / G.L. p-valor Conclusão 
2003 82 2,1585 0,8084 
2004 84 1,6548 0,843 3,93 164 0,0001 sign. 

* significativo a 0,05. 
 
Observa-se que existe diferença significativa entre os anos de 2003 e 2004. 
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7.1.15 Dependência no Curso 
 

nos 

ue cursam dependência, considerando-se as séries nos anos de 2003 e 2004. 

Tabela 61- lo número de alunos que cursam dependência, 
por série no ano de 2003 

Situação 3ª S ) 4ª ) T ) 

A seguir, será apresentada a distribuição dos sujeitos pelo número de alu

q

 

Distribuição dos sujeitos pe

érie (% Série (% otal (%
Cursa 32,50 23,81 29,27 
N
T

ão cursa 
otal 100,00 100,00 100,00 

67,50 76,19 70,73 

 

ependência 

e 67,5

s respondentes cursam dependência 

nquanto 70,73% não cursam dependências. 

 Tabela 62-  alunos que 
cursam dependência para a 3ª e 4ª séries do ano de 2003 

Comparando-se o número de alunos que cursam dependência por série em 

2003, observa-se que 32,50% na 3ª série e 23,81% na 4ª série cursam d

0% na 3ª série e 76,19% na 4ª série, não cursam dependências.  

A amostra total revelou que 29,27% do

e

 

Níveis de significância dos sujeitos na variável número de

  / Z / p-valor 
Cursa x não cursa – 3ª série 3,85 <0,00042* 
Cursa x não cursa – 4ª série 7,79 <0,0000* 

0,88 0,3812 3ª série x 4ª série 
* significativo a 0,05. 
 

 

statisticamente significantes (p-valor= < 0,05), na 3ª e na 4ª série do ano de 2004. 

Tabela 63- ero de alunos que cursam 
dependência por série no a

Situação 3ª ) 4ª ) T ) 

Ao comparar os níveis de significância dos sujeitos na variável número de 

alunos que cursam dependência, observou-se que os resultados apresentaram-se

e

 

Distribuição dos sujeitos pelo núm
no de 2004 

Série (% Série (% otal (%
Cursa 23,81 38,10 29,27 
N
T

ão cursa 
otal 100,00 100,00 100,00 

76,19 61,90 70,73 
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Comparando-se o número de alunos que cursam dependência por série em 

2004, observa-se que 23,81% na 3ª série e 38,10% na 4ª série cursam dependência 

e 76,19% na 3ª série e 61,90% na 4ª série, não cursam dependências. A amostra 

total revelou que 29,27% dos respondentes cursam dependência e 70,73% não 

cursam dependência, confirmando o que aconteceu em 2003.  

 

Tabela 64- Níveis de significância dos sujeitos na variável número de alunos que 
cursam dependência para a 3ª e 4ª séries do ano de 2004 

  / Z / p-valor 
Cursa x não cursa – 3ª série 7,79 <0,0000* 
Cursa x não cursa – 4ª série 2,32 0,0255* 
3ª série x 4ª série -1,42  0,1566 
* significativo a 0,05. 
 

Ao comparar os níveis de significância dos sujeitos na variável número de 

alunos que cursam dependência, observou-se que os resultados apresentaram-se 

estatisticamente significantes (p-valor= < 0,05), na 3ª e na 4ª série do ano de 2004.  

 

Tabela 65- Distribuição dos sujeitos pelo número de alunos que cursam dependência 
por ano do curso e respectivo nível de significância 

 ANO 
Situação 2003 (%) 2004 (%) 

Total 
(%) 

Cursa 28,05 30,49 29,27 
Não cursa 71,95 69,51 70,73 
Total 100,00 100,00 100,00 

 

n - 2003 n - 2004 GL 2χ  p-valor 

82 84 1 0,1193 0,7298 
* significativo a 0,05. 

 

Comparando-se o número de alunos que cursam dependência por ano de 

curso, observa-se que 28,05% em 2003 e 30,49% em 2004 cursam dependência e 

71,95% em 2003 e 69,51% em 2004, não cursam dependência.  

A amostra total revelou que 29,27% dos respondentes cursam dependência e 

70,73% não cursam dependência, confirmando o que aconteceu em 2003. Observa-
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se que não existe diferença significativa entre os anos de 2003 e 2004 dentro da 

variável. 

 

 

7.1.16 Disciplinas Cursadas em Dependência 
 

A seguir, será apresentada a distribuição dos sujeitos pelo número de 

disciplinas cursadas em dependência, considerando-se as séries nos anos de 2003 

e 2004. 

 

Tabela 66- Distribuição dos sujeitos pelo número de disciplinas cursadas em 
dependência por série no ano de 2003 

Nº de Disciplinas 3ª Série (%) 4ª Série (%) Total (%) 
1 21,43 30,00 31,25 
2 64,29 70,00 60,42 
3   7,14   0,00   4,17 
5   7,14   0,00   4,17 
Total 100,00 100,00 100,00 
 

Comparando-se a variável, número de disciplinas cursadas em dependência 

por série em 2003, observa-se que 21,43% na 3ª série e 30,0% na 4ª série, 

cursaram 1 disciplina em dependência enquanto que 64,29% na 3ª série e 70,0% na 

4ª série, cursaram 2 disciplinas em dependência. A amostra total revelou que 

60,42% dos respondentes cursaram 2 disciplinas em dependência e 31,25% 

cursaram somente 1 disciplina em dependência.  

 

Tabela 67- Níveis de significância dos sujeitos na variável número de disciplinas 
cursadas em dependência, para a 3ª e 4ª séries do ano de 2003 

  Estatística do teste p-valor 
Nº de disciplinas – 3ª série =2χ  309,44 <0,0000* 
Nº de disciplinas – 4ª série =  394,382χ  <0,0000* 
3ª série x 4ª série (1 disciplina) Z= -0,89 0,3754 
3ª série x 4ª série (2 disciplinas) Z= -0,55 0,5819 
* significativo a 0,05. 
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Ao comparar os níveis de significância dos sujeitos na variável número de 

disciplinas cursadas em dependência, observou-se que os resultados apresentaram-

se estatisticamente significantes (p-valor=<0,05), na 3ª e na 4ª série do ano de 2003. 
 

Tabela 68- Distribuição dos sujeitos pelo número de disciplinas cursadas em 
dependência, por série no ano de 2004 

Nº de Disciplinas 3ª Série (%) 4ª Série (%) Total (%) 
1 60,00 20,00 31,25 
2 40,00 66,67 60,42 
3   0,00   6,67   4,17 
5   0,00   6,67   4,17 
Total 100,00 100,00 100,00 

 

Comparando-se a distribuição dos sujeitos pelo número de disciplinas 

cursadas em dependência por série em 2004, observa-se que para a 3ª série, 60% 

dos respondentes cursam 1 disciplina, 66,67% dos respondentes da 4ª série cursam 

2 disciplinas, para a amostra total, 60,42% dos respondentes cursaram duas 

disciplinas no curso naquele ano e 31,25% cursaram 1 disciplina em dependência, 

confirmando o que aconteceu em 2003.  
 

Tabela 69- Níveis de significância dos sujeitos pelo número de disciplinas cursadas 
em dependência, para a 3ª e 4ª séries do ano de 2004 

  Estatística do teste p-valor 
Nº de disciplinas – 3ª série =2χ  337,24 <0,0000* 
Nº de disciplinas – 4ª série =  311,872χ  <0,0000* 
3ª série x 4ª série (1 disciplina) Z= 3,74 0,0001* 
3ª série x 4ª série (2 disciplinas) Z= -2,45 0,0142* 
* significativo a 0,05. 

 

Ao comparar os níveis de significância dos sujeitos na variável número de 

disciplinas cursadas em dependência, observou-se que os resultados apresentaram-

se estatisticamente significantes (p-valor=<0,05), na 3ª e na 4ª série do ano de 2004. 

 

Tabela 70- Distribuição dos sujeitos pelo número de disciplinas cursadas em 
dependência, por ano do curso 

Nº de Disciplinas 2003 (%) 2004 (%) Total (%) 
1 25,00 36,00 31,25 
2 66,67 56,00 60,42 
3   4,17   4,00   4,17 
5   4,17   4,00   4,17 
Total 100,00 100,00 100,00 
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Comparando-se o número de disciplinas cursadas em dependência, observa-

se que em 2003 66,67% cursaram 2 disciplinas, enquanto em 2004, 56% cursaram 2 

disciplinas. 

 

Quadro 7- Níveis de significância do número de disciplinas cursadas em dependência, 
por ano do curso 

Anos N Média Desvio-padrão / t / G.L. p-valor Conclusão 
2003 82 1,9167 0,8297 
2004 84 1,8 0,866 0,48 47 0,6326 não sign. 

* significativo a 0,05. 
 

Observa-se que não existe diferença significativa entre os anos de 2003 e 

2004 dentro da variável. 

 

 

7.1.17 Número de Horas de Estudos Extracurriculares 

 

Tabela 71- Distribuição dos sujeitos pelo número de horas de estudos 
extracurriculares por série no ano de 2003 

Número de Horas 3ª Série (%) 4ª Série (%) 
0   5,00 26,19 
1   7,50   2,38 
2 30,00 11,90 
3   2,50 14,29 
4 20,00 14,29 
5   7,50   4,76 
6   2,50   2,38 
7   2,50   2,38 
8   2,50   2,38 
10 12,50 11,90 
12   2,50   4,76 
15   5,00   0,00 
16   0,00   2,38 
Total 100,00 100,00 
 

 

Comparando-se a variável número de horas de estudos extracurriculares por 

série em 2003, observa-se que 30% na 3ª série estudam 2 horas e 26,19% na 4ª 

série, não estudaram. 
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Tabela 72- Distribuição dos sujeitos pelo número de horas de estudos extracurriculares 
por série, em 2004 

Número de Horas 3ª Série (%) 4ª Série (%) 
0   9,52   9,52 
1   7,14   4,76 
2 14,29 28,57 
3   7,14   2,38 
4 14,29 21,43 
5   4,76   7,14 
6   0,00   2,38 
7   4,76   2,38 
8   7,14   4,76 
10 21,43   9,52 
12   0,00   2,38 
15   0,00   4,76 
18   2,38   0,00 
20   7,14   0,00 
Total 100,00 100,00 

 

Comparando-se a variável, número de horas de estudos extracurriculares por 

série em 2004, observa-se que 21,43% na 3ª série, estudam 10 horas e 28,57% na 

4ª série, estudam 2 horas.  

 

Tabela 73- Distribuição dos sujeitos pelo número de horas de estudos extracurriculares 
em 2003 e 2004 

Número de Horas 2003 (%) 2004 (%) Total (%) 
1   5,80   6,58   6,21 
2 24,64 23,68 24,14 
3 10,14   5,26   7,59 
4 20,29 19,74 20,00 
5   7,25   6,58   6,90 
6   2,90   1,32   2,07 
7   2,90   3,95   3,45 
8   2,90   6,58   4,83 
10 14,49 17,11 15,86 
12   4,35   1,32   2,76 
15   2,90   2,63   2,76 
16   1,45   0,00   0,69 
18   0,00   1,32   0,69 
20   0,00   3,95   2,07 

 

Comparando-se a variável número de horas de estudos extracurriculares por 

ano do curso observa-se que, em 2003, 24,64% estudaram 2 horas e 23,68% em 

2004, estudaram 2 horas.  
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Quadro 8- Níveis de significância do número de horas de estudos extracurriculares 
em 2003 e 2004 

Anos N Média Desvio-padrão / t / G.L. p-valor Conclusão 
2003 82 5,2754 3,8344 
2004 84 5,9868 4,7258 -0,99 143 0,3242 não sign. 

* significativo a 0,05. 

 

Observa-se que não existe diferença significativa entre os anos de 2003 e 

2004 dentro da variável. 

 

 

7.1.18 Estágio Extracurricular 

 

A seguir, será apresentada a distribuição dos sujeitos pela variável estágio 

extracurricular, considerando-se as séries nos anos de 2003 e 2004. 

 

 Tabela 74- Distribuição dos sujeitos pela variável estágio extracurricular por série no 
ano de 2003 

Situação 3ª Série (%) 4ª Série (%) Total (%) 
Faz estágio 50,00 80,95 54,88 
Não faz estágio 50,00 19,05 45,12 
Total 100,00 100,00 100,00 

 

Comparando-se a distribuição dos sujeitos pela variável estágio 

extracurricular por série em 2003, observa-se que 50% na 3ª série, e 80,95% na 4ª 

série, dos respondentes fizeram estágio, enquanto que 50% na 3ª série e 19,05% na 

4ª série não fizeram estágio.  

A amostra total revela que, 54,88% dos respondentes fizeram estágio e 

45,12% não fizeram estágio. 
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Tabela 75- Níveis de significância dos sujeitos distribuídos pela variável estágio 
extracurricular, para a 3ª e 4ª séries do ano de 2003 

 / Z / p-valor 
Faz estágio x não faz estágio – 3ª série 0,00 1,0000 
Faz estágio x não faz estágio – 4ª série 4,88 0,0000* 
3ª série x 4ª série -2,95 0,0031* 

* significativo a 0,05. 

 

Ao comparar os níveis de significância dos sujeitos na variável estágio 

extracurricular, observou-se que os resultados apresentaram-se estatisticamente 

significantes (p-valor= < 0,05), apenas na 4ª série do ano de 2003. 

 

Tabela 76- Distribuição dos sujeitos pela variável estágio extracurricular por série no 
ano de 2004 

Situação 3ª Série (%) 4ª Série (%) Total (%) 
Faz estágio 38,10 50,00 54,88 
Não faz estágio 61,90 50,00 45,12 
Total 100,00 100,00 100,00 

 

Comparando-se a distribuição dos sujeitos pela variável estágio 

extracurricular por série em 2004, observa-se que 38,10% na 3ª série, e 50% na 4ª 

série dos respondentes fizeram estágio, enquanto que 61,90% na 3ª série e 50% na 

4ª série não fizeram estágio. A amostra total revela que, 54,88% dos respondentes 

fizeram estágio e 45,12% não fizeram estágio,confirmando o que aconteceu em 

2003.  
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Tabela 77- Níveis de significância dos sujeitos distribuídos pela variável estágio 

extracurricular, para a 3ª e 4ª séries do ano de 2004 
  / Z / p-valor 
Faz estágio x não faz estágio – 3ª série 2,32 0,0255* 
Faz estágio x não faz estágio – 4ª série 0,00 1,0000 
3ª série x 4ª série -1,09 0,2720 
* significativo a 0,05. 

 

A comparação da distribuição dos sujeitos pela variável estágio 

extracurricular, demonstra que os resultados apresentaram-se estatisticamente 

significantes apenas na 3ª série para aqueles alunos que não realizam estágio 

extracurricular, no ano de 2004.  

 

Tabela 78- Distribuição dos sujeitos pela variável estágio extracurricular por ano do 
curso e respectivo nível de significância 

ANO Situação 2003 (%) 2004(%) 
Total 
(%) 

Faz estágio 65,85 43,90 54,88 
Não faz estágio 34,15 56,10 45,12 
Total 100,00 100,00 100,00 

 

n - 2003 n - 2004 GL 2χ  p-valor 

82 84 1 8,0694 0,0045* 
* significativo a 0,05. 

 

Os resultados obtidos pelos sujeitos por ano de curso em relação à variável 

estágio extracurricular confirmam que 65,85% em 2003 e 43,90% em 2004, fizeram 

estágio, enquanto que 34,15% em 2003 e 56,10% em 2004 não fizeram estágio. A 

amostra total demonstra portanto que, 54,88% dos respondentes realizam estágio 

extracurricular, enquanto 45,12% não o fazem. Observa-se que existe diferença 

significativa entre os anos de 2003 e 2004 dentro da variável. 
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7.1.19 Curso de Extensão 

 

Apresenta-se neste momento a distribuição dos sujeitos pela variável curso 

de extensão, considerando-se as séries nos anos de 2003 e 2004. 

 

Tabela 79- Distribuição dos sujeitos pela variável curso de extensão por série no ano 
de 2003 

Situação 3ª Série (%) 4ª Série (%) Total (%) 
Faz curso 22,50 28,57 21,95 
Não faz curso 77,50 71,43 78,05 
Total 100,00 100,00 100,00 

 

Comparando-se a distribuição dos sujeitos pela variável curso de extensão 

por série em 2003, observa-se que 22,50% na 3ª série e 28,57% na 4ª série fizeram 

curso de extensão, enquanto que 77,50% na 3ª série e 71,43% na 4ª série, não 

fizeram curso de extensão. A amostra total apresenta que 78,05% não fazem curso 

de extensão, em contrapartida com 21,95%, que o fazem.  

 

Tabela 80- Níveis de significância dos sujeitos distribuídos pela variável curso de 
extensão, para a 3ª e 4ª séries do ano de 2003 

  / Z / p-valor 
Faz estágio x não faz estágio – 3ª série 8,38 <0,0000* 
Faz estágio x não faz estágio – 4ª série 6,51 <0,0000* 
3ª série x 4ª série 0,63 0,5282 
* significativo a 0,05. 

 

Ao comparar a distribuição dos sujeitos pela variável curso de extensão, 

observou-se que os resultados apresentaram-se estatisticamente significantes tanto 

na 3ª como na 4ª série do ano de 2003. 
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Tabela 81- Distribuição dos sujeitos pela variável curso de extensão por série no ano 
de 2004 

Situação 3ª Série (%) 4ª Série (%) Total (%) 
Faz curso   7,14 28,57 21,95 
Não faz curso 92,86 71,43 78,05 
Total 100,00 100,00 100,00 
 

Comparando-se a distribuição dos sujeitos pela variável curso de extensão 

por série em 2003, observa-se que 7,14% na 3ª série e 28,57% na 4ª série fizeram 

curso de extensão, enquanto que 92,86% na 3ª série e 71,43% na 4ª série, não 

fizeram curso de extensão. A amostra total apresenta que 78,05% não fazem curso 

de extensão, em contrapartida com 21,95%, que o fazem, repetindo o que 

aconteceu em 2003. 

 

Tabela 82- Níveis de significância dos sujeitos distribuídos pela variável curso de 
extensão, para a 3ª e 4ª séries do ano de 2004 

Comparação / Z / p-valor 
Faz estágio x não faz estágio – 3ª série 61,43 <0,0000* 
Faz estágio x não faz estágio – 4ª série   6,51 <0,0000* 
3ª série x 4ª série   2,55 0,0108 
* significativo a 0,05. 
 

Ao comparar a distribuição dos sujeitos pela variável curso de extensão 

observou-se que os resultados apresentaram-se estatisticamente significantes tanto 

na 3ª como na 4ª série do ano de 2004.  

 

Tabela 83- Distribuição dos sujeitos pela variável curso de extensão, por ano do 
curso e respectivo nível de significância 

ANO Situação 2003 (%) 2004 (%) 
Total 
(%) 

Faz curso 25,61 18,29 21,95
Não faz curso 74,39 81,71 78,05
Total 100,00 100,00 100,00

 

n - 2003 n - 2004 GL 2χ  p-valor 

82 84 1 1,2997 0,2543 
* significativo a 0,05. 
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Comparando-se a distribuição dos sujeitos pela variável curso de extensão 

por ano de curso, observa-se que 25,61% em 2003 e 18,29% em 2004 fizeram curso 

de extensão, enquanto que 74,39% em 2003 e 81,71% em 2004, não fizeram curso 

de extensão. A amostra total apresenta que 78,05% não fazem curso de extensão, 

em contrapartida com 21,95%, que o fazem. Observa-se que não existe diferença 

significativa entre os anos de 2003 e 2004 dentro da variável. 
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A seguir apresentamos os resultados de stress na amostra total do ano de 

2003 e do ano de 2004 separadamente. 

 

Amostra Geral 2003 

 

A amostra total do ano escolar de 2003, compreende as turmas do 3º e do 4º 

ano, com um total de 82 sujeitos. 

 

Quadro 9- Stress na amostra total do ano de 2003 (N=82) 
Nível 
pres. 

Freq. 
média 

Nível 
freq. 

Intens. 
média 

Nível 
intens. 

% 
fisiol. 

% 
cognit. 

% 
emoc. 

% 
soc. STF NGS % 

Pres 3 1,40 2 3,88 3 21,9 25,5 29,3 23,4 3 3 

62% alto  
 

baixo 
médio 

 médio (4) (2) (1) (3) perigo médio

 

Os resultados apontam que o grupo apresenta uma média de 62% de 

sintomas do teste (aproximadamente 37 dos 59 sintomas do teste), considerada 

elevada, que ocorrem com freqüência baixa-média, entretanto, com média 

intensidade. Este resultado demonstra que os sujeitos se encontram numa fase 

considerada de PERIGO.  

Enquadram na fase de PERIGO AGUDO, 31 sujeitos, sendo que apenas 2 se 

encaixam na fase GRAVE ou de EXAUSTÃO, ou seja, 40%, encontra-se num nível 

de stress considerado muito crítico.  

A dimensão de stress que mais oferece sobrecarga aos sujeitos é a 

emocional, e em seguida a cognitiva. Seguem-se estatisticamente, as dimensões 

social e fisiológica, na última posição.  

Os resultados demonstram que os sujeitos, neste período, encontram-se no 

nível geral de stress MÉDIO.  
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Gráfico 1- Presença de stress em alunos da 3ª e 4ª séries 

do curso de Odontologia em 2003 
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Gráfico 2- Freqüência média de stress em alunos da 3ª e 4ª séries 

do curso de Odontologia em 2003 
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Gráfico 3- Intensidade média de stress em alunos da 3ª e 4ª séries  

do curso de Odontologia em 2003 
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Gráfico 4- Sintomas fisiológicos de stress em alunos da 3ª e 4ª séries  

do curso de Odontologia em 2003 
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Gráfico 5- Sintomas cognitivos de stress em alunos da 3ª e 4ª séries  

do curso de Odontologia em 2003 
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Gráfico 6- Sintomas emocionais de stress em alunos da 3ª e 4ª séries 

do curso de Odontologia em 2003 
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Gráfico 7- Sintomas sociais de stress em alunos da 3ª e 4ª séries  

do curso de Odontologia em 2003 
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Gráfico 8- Nível de STF da 3ª e 4ª séries de 2003 e a  

comparação entre as séries 
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Qu  10- Amostra to  relevantes 
Nº dos sintomas Sintomas 

adro tal 2003 – Os 12 sintomas MAIS

9 Tenho pensamentos que me deixam ansioso 
7 Como demais 
5 No fim de um dia de trabalho, estou desgastado(a) 
21 Tenho cansaço 
39 Tenho sono exagerado 
23 Sinto dores nas costas 
16 Fico esgotado(a) emocionalmente 
55 Meus músculos estão sempre tensos 
40 Sinto insegurança 
15 Tenho desânimo 
44 Tenho dor de cabeça 
17 Sinto angústia 

 

ste físico, dores generalizadas, sono em excesso, cansaço, dores 

de cabeça, associados às atividades que o sujeito realiza no período de estudos.  

stes resultados referem-se à amostra total do ano  

de 2003 nas duas séries do curso de Odontologia. 

 

Nº dos sintomas Sintomas 

Os sintomas apresentados pela amostragem de 2003 apontam principalmente 

ansiedade, desga

É importante salientar que e

Quadro 11- Amostra total 2003 – Os 12 sintomas MENOS relevantes 

28 Fico afônico(a) 
4 Tenho a sensação que vou desmaiar 
32 o isFum  dema  
27 o aSint  náuse s 
31 ço id ouOu  zumb os   no vido 
22 ostum altar n  trabC o f o al o h
36 o o rpo coberto de uor fSint co  s ri  o
10 Sinto-me alie ) nado(a
41 Sinto pressão no peito 
49 Tenho um nó no estômago 
6 Sinto falta de apetite 
3 Tenho taquicardia 

 

Os sintomas menos relevantes apontados pelos alunos participantes da 

pesquis

 sujeito realiza no período de estudos. 

a revelam problemas com a voz, fraqueza física, desconforto estomacal, suor 

frio corporal, fumo em excesso, zumbidos no ouvido principalmente que poderiam 

estar associados às atividades que o
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É importante salientar que estes resultados referem-se à amostra total do ano 

de 2003, nas duas séries do curso de Odontologia e representa o resultado parcial 

desta pesquisa.  

 

Amostra total da 3ª série / 2003 

 

entamos a seguir a amostra total da 3ª série escolar de 2003, 

pontando-se o nível de stress dos sujeitos participantes no quadro a seguir (N=40). 

rie/2003 – Nível de Stress 

pres. média freq. média intens. fisiol. cognit. emoc. soc.  NGS 

Apres

a

 

Quadro 12- Amostra total da 3ª sé
Nível Freq. Nível Intens. Nível % % % % STF% 

Pres 2 3,9 3 22,5 23,7 3 3 3 1,40 25,0 28,9 
  62 alto  

 
baix
méd

  
perigo 

 
médio% o   

io 
 

(4) 
 

(2) 
 

(1) (3) io méd

 

Os resultados apontam que o grupo apresenta uma média de 62% dos 59 

sintomas do teste, considerada média alta, que ocorrem com freqüência baixa-

mé  entretanto, com idade. Este resultado demonstra que os 

suj s se encontram nu .  

Enquadram na fase de PERIGO AGUDO, 15 sujeitos, sendo que apenas 2 se 

ncaixam na fase GRAVE ou de EXAUSTÃO, ou seja, 43%, encontra-se num nível 

de stre

os sujeitos, neste período, encontram-se no 

ível geral de stress MÉDIO.  

Sintomas

 

A amostra da 3ª  aqueles sintomas mais e menos 

rele tes nos quadros a

dia, a média intens

eito ma fase considerada de PERIGO

e

ss considerado muito crítico. 

A dimensão de stress que mais oferece sobrecarga aos sujeitos é a 

emocional, e em seguida a cognitiva. Seguem-se estatisticamente, as dimensões 

social e fisiológica.  

Os resultados demonstram que 

n

 

  

 série de 2003 aponta

van  seguir.  
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Qu  13- Amostra tota  sintomas MAIS relevantes 

Os sintomas apresentados pela amostragem da 3ª série de 2003 apontam 

novamente distúrbios ansiosos, desconforto, dores generalizadas, desgaste físico, 

principalmente insegurança, problemas na memória como esquecimento, sono em 

excesso, dores de cabeça e nas costas e cansaço, associados às atividades que o 

sujeito realiza no período de estudos.  

 

Quadro 14- Amostra total 3ª série/2003 – Os 12 sintomas MENOS relevantes 
Nº dos sintomas Sintomas 

adro l 3ª série/2003 – Os 12

Nº. dos sintomas Sintomas 
9 Tenho pensamentos que me deixam ansioso 
7 Como demais 
23 Sinto dores nas costas 
5 No fim de um dia de trabalho, estou desgastado(a) 
21 Tenho cansaço 
39 Tenho sono exagerado 
44 Tenho dor de cabeça 
17 Sinto angústia 
15 Tenho desânimo 
16 Fico esgotado(a) emocionalmente 
35 Esqueço-me das coisas 
40 Sinto insegurança 

 

4 Tenho a sensação que vou desmaiar 
28 Fico afônico(a) 
27 Sinto náuseas 
31 Ouço zumbido no ouvido 
32 Fumo demais 
10 Sinto-me alienado(a) 
41 Sinto pressão no peito 
3 Tenho taquicardia 
22 Costumo faltar no trabalho 
47 Sinto que meu desempenho no trabalho está limitado 
53 Tem dias que, de repente, tenho diarréia 
11 Ranjo os dentes 

 

Os sintomas menos relevantes apontados pelos alunos participantes da 

pesquisa revelam problemas com a voz, desconforto estomacal, pressão no peito, 

fumo em excesso, zumbidos no ouvido principalmente que poderiam estar 

associados às atividades que o sujeito realiza no período de estudos. 
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Amostra total da 4ª série / 2003 
 

Apresentamos a seguir a amostra total da 4ª série escolar de 2003, 

apontando-se o nível de stress dos sujeitos participantes no quadro a seguir (N=42). 
 

Quadro 15- Amostra total da 4ª série/2003 – Nível de stress 
Nível 
pres. 

Freq. 
média 

Nível 
freq. 

Intens.
média 

Nível 
intens.

% 
fisiol. 

% 
cognit.

% 
emoc. 

% 
soc. STF NGS % 

Pres. 3 1,42 2 3,9 3 21,4 26,1 29,7 23,1 3 3 

 
61% 

 
alto  

 
baixo 
médio 

  
médio 

 
(4) 

 
(2) 

 
(1) 

 
(3) 

 
perigo

 
médio

 

O grupo tem uma média alta de sintomas (61% – aproximadamente 36 dos 59 

sintomas do teste), que ocorrem com freqüência baixa-média, no entanto com média 

intensidade, encontrando-se numa fase de PERIGO. Na fase de PERIGO AGUDO 

encontram-se 17 alunos (40%) e nenhum se encaixavam na fase grave ou de 

exaustão. A dimensão de stress que mais sobrecarrega os sujeitos é a Emocional, 

seguida da Cognitiva. A dimensão Social aparece em terceira posição e a fisiológica 

na última posição. A conclusão geral desses dados pode ser resumida no Nível 
Geral de Stress MÉDIO. 

 A amostra da 4ª série de 2003 aponta aqueles sintomas mais e menos 

relevantes nos quadros a seguir.  

 

Quadro 16- Amostra geral 4ª série/2003 – Os 12 sintomas MAIS relevantes 

 

Os sintomas apresentados pela amostragem da 4ª série de 2003 apontam 

principalmente distúrbios ansiosos, desgaste físico, tensão muscular, desejo de 

Nº dos sintomas Sintomas 
9 Tenho pensamentos que me deixam ansioso 
7 Como demais 
5 No fim de um dia de trabalho, estou desgastado(a) 
39 Tenho sono exagerado 
21 Tenho cansaço 
16 Fico esgotado(a) emocionalmente 
55 Meus músculos estão sempre tensos 
40 Sinto insegurança 
15 Tenho desânimo 
14 Tenho medo 
23 Sinto dores nas costas 
59 Tenho vontade de ficar sozinho(a) 
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isolamento, sono em excesso, insegurança, associados às atividades que o sujeito 

realiza no período de estudos, considerados sempre o STF e o NGS.  

 

Quadro 17- Amostra geral 4ª série/2003 – Os 12 sintomas MENOS relevantes 
Nº dos sintomas Sintomas 

28 Fico afônico(a) 
4 Tenho a sensação que vou desmaiar 
32 Fumo demais 
36 Sinto o corpo coberto de suor frio 
27 Sinto náuseas 
22 Costumo faltar no trabalho 
19 Minha pressão se altera 
31 Ouço zumbido no ouvido 
49 Tenho um nó no estômago 
6 Sinto falta de apetite 
41 Sinto pressão no peito 
10 Sinto-me alienado(a) 

 

Os sintomas menos relevantes apontados pelos alunos participantes da 

pesquisa revelam problemas na voz, suor frio corporal, pressão no peito, fumo em 

excesso, zumbidos no ouvido principalmente que poderiam estar associados às 

atividades que o sujeito realiza no período de estudos, considerados sempre o STF 

e o NGS.  

 

Amostra total / 2004 

 

Apresenta-se a amostra total de 2004, apontando-se o nível de stress dos 

sujeitos participantes no quadro a seguir (N=84). 

 

Quadro 18- Stress na amostra total do ano 2004 (N=84) 
Nível 
pres. 

Freq.  
média 

Nível 
freq. 

Intens.
média 

Nível 
intens.

% 
fisiol. 

% 
cognit.

% 
emoc. 

% 
soc. STF NGS % 

Pres 3 1,46 2 3,86 3 21,5 26,0 30,0 23,1 4 4 
 

68% 
 

altiss. 
  

baixo 
médio 

  
médio 

 
(4) 

 
(2) 

 
(1) 

 
(3) 

 
perigo 
agudo 

 
médio

alto 
 

O grupo tem uma média altíssima de sintomas (68% – aproximadamente 41 

dos 59 sintomas do teste), que ocorrem com freqüência baixa-média, no entanto, 



129 129

com média intensidade. Por este motivo eles se encontram numa fase de Perigo. Na 

fase de Perigo Agudo encontram-se 38 alunos. Outros 11 se encontram na fase 

Grave ou de exaustão, o que significa que 58% se encontram em um nível crítico de 

Stress. A dimensão de stress que mais sobrecarrega os sujeitos é a Emocional, 

seguida da Cognitiva. A dimensão Social aparece em terceira posição e a fisiológica 

na última posição. A conclusão geral desses dados pode ser resumida no Nível 
Geral de Stress MÉDIO ALTO.  

 

 

Gráfico 10- Presença de stress em alunos da 3ª e 4ª séries  
do curso de Odontologia em 2004 

 

 

 

72,0

63,0
68,0

55 
60 
65 

70 
75 

3ª 4ª 3ª e 4ª 

Séries 

Pr
es

en
ça

 m
éd

ia
 (%

) 

1,55

1,37
1,46

1,2
1,3
1,4
1,5
1,6

3ª 4ª 3ª e 4ª

Séries

Fr
eq

. M
éd

ia
 

 
Gráfico 11- Freqüência média de stress em alunos da 3ª e 4ª séries  

do curso de Odontologia em 2004 
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Gráfico 12- Intensidade média de stress em alunos da 3ª e 4ª séries  

do curso de Odontologia em 2004 
 

21,19

21,79

21,49

20,8
21

21,2
21,4
21,6
21,8

22

3ª 4ª 3ª e 4ª

Séries

%
 F

is
io

ló
gi

co

 
Gráfico 13- Sintomas fisiológicos de stress em alunos da 3ª e 4ª séries  

do curso de Odontologia em 2004 
 

 

26,31

25,5

25,9

25

25,5

26

26,5

3ª 4ª 3ª e 4ª

Séries

%
 C

og
ni

tiv
o

 
Gráfico 14- Sintomas cognitivos de stress em alunos da 3ª e 4ª séries  

do curso de Odontologia em 2004 
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Gráfico 15- Sintomas emocionais de stress em alunos da 3ª e 4ª séries  

do curso de Odontologia em 2004 
 

Gráfico 16- Sintomas sociais de stress em alunos da 3ª e 4ª séries  
do curso de Odontologia em 2004 
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Gráfico 17- Nível de STF da 3ª e 4ª séries de 2004  

e a comparação entre as séries 
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Gráfico 18- Nível geral de stress (NGS) da 3ª e 4ª série de 2004  

e a comparação entre as séries 
 

A amostra total de 2004 aponta aqueles sintomas mais e menos relevantes 

nos quadros a seguir.  

 
Quadro 19- Amostra total de 2004 – Os 12 sintomas MAIS relevantes 

Nº dos Sintomas Sintomas 
9 Tenho pensamentos que me deixam ansioso 
21 Tenho cansaço 
5 No fim de um dia de trabalho, estou desgastado(a) 
7 Como demais  
16 Fico esgotado(a) emocionalmente 
26 Qualquer coisa me irrita 
23 Sinto dores nas costas  
39 Tenho sono exagerado 
59 Tenho vontade de ficar sozinha(a) 
40 Sinto insegurança 
15 Tenho desânimo 
33 Sinto sobrecarga de trabalho 

 

Os sintomas apresentados pela amostragem total de 2004 apontam 

principalmente distúrbios ansiosos, cansaço, desgaste físico e emocional, sono em 

excesso, insegurança e sobrecarga de trabalho, associados às atividades que o 

sujeito realiza no período de estudos, considerados sempre o STF e o NGS.  

 

 

 

 



133 133

 

Quadro 20- Amostra total de 2004 – Os 12 sintomas MENOS relevantes 
Nº dos Sintomas Sintomas 

4 Tenho a sensação que vou desmaiar 
27 Sinto náuseas 
22 Costumo faltar no trabalho 
32 Fumo demais 
31 Ouço zumbidos no ouvido 
28 Fico afônico(a) 
36 Sinto o corpo coberto de suor frio 
19 Minha pressão se altera 
6 Sinto falta de apetite 
51 Sofro de enxaqueca 
53 Tem dias que, de repente, tenho diarréia. 
11 Ranjo os dentes 

 

Os sintomas menos relevantes apontados pelos alunos participantes da 

pesquisa revelam fraqueza, desconforto intestinal como diarréias repentinas, 

enxaquecas, suor frio corporal, zumbidos no ouvido e fumo em excesso,  

que poderiam estar associados às atividades que o sujeito realiza no período de 

estudos. 

 

 

Amostra total da 3ª série / 2004 
 

Apresentamos a seguir a amostra total da 3ª série de 2004, apontando-se o 

nível de stress dos sujeitos participantes no quadro a seguir (N=84). 

 

Quadro 21- Amostra total da 3ª série/2004 – Nível de stress 
Nível 
pres. 

Freq. 
média 

Nível 
freq. 

Intens. 
média

Nível 
intens. 

% 
fisiol. 

% 
cognit. 

%  
emoc. 

%  
soc. STF NGS % 

Pres 4 1,55 3 4,25 3 21,2 26,3 29,5 23,5 4 4 
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O grupo tem uma média altíssima de sintomas (72% – aproximadamente 43 

dos 59 sintomas do teste), que ocorrem com freqüência média e com média 

intensidade. Por este motivo eles se encontram numa fase de PERIGO AGUDO. Na  
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fase de PERIGO AGUDO encontram-se 19 alunos e outros 9 se encontram na fase 

GRAVE ou EXAUSTÃO o que significa que 67% se encontram em um nível crítico 

de Stress. A dimensão de stress que mais sobrecarrega os sujeitos é a Emocional, 

seguida da Cognitiva. A dimensão Social aparece em terceira posição e a fisiológica 

na última posição. A conclusão geral desses dados pode ser resumida no Nível 
Geral de Stress MÉDIO ALTO. 
 

Quadro 22- Amostra geral da 3ª série/2004 – Os 12 sintomas MAIS relevantes 

 

Os sintomas apresentados pela amostragem total da 3ª série de 2004 

apontam principalmente ansiedade, desgaste físico e emocional, desejo de 

isolamento, insegurança, sono em excesso, depressão e sobrecarga de trabalho, 

associados às atividades que o sujeito realiza no período de estudos. 

 

Quadro 23- Amostra geral da 3ª série/2004 – Os 12 sintomas MENOS relevantes 
Nº dos Sintomas Sintomas 

32 Fumo demais 
4 Tenho a sensação que vou desmaiar 
27 Sinto náuseas 
22 Costumo faltar no trabalho 
28 Fico afônico(a) 
19 Minha pressão se altera 
51 Sofro de enxaqueca 
31 Ouço zumbido no ouvido 
54 Minha vida sexual está difícil 
36 Sinto o corpo coberto de suor frio 
3 Tenho taquicardia 
53 Tem dias que, de repente, tenho diarréia 

 

Nº dos Sintomas Sintomas 
9 Tenho pensamentos que me deixam ansioso 
21 Tenho cansaço 
5 No fim de um dia de trabalho, estou desgastado(a) 
7 Como demais  
26 Qualquer coisa me irrita 
40 Sinto insegurança 
16 Fico esgotado(a) emocionalmente 
39 Tenho sono exagerado 
15 Tenho desânimo 
34 Sinto-me deprimido(a) 
17 Sinto angústia  
59 Tenho vontade de ficar sozinho(a) 
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Os sintomas menos relevantes apontados pelos alunos participantes  

da pesquisa revelam desconforto intestinal como diarréias repentinas,  

vida sexual difícil, enxaquecas, suor frio corporal, e fumo em excesso, que  

poderiam estar associados às atividades que o sujeito realiza no período de  

estudos. 

 

 

Amostra total da 4ªsérie / 2004 
 

Apresentamos a seguir a amostra total da 4ª série de 2004, apontando-se o 

nível de stress dos sujeitos participantes no quadro a seguir (N=84). 

 

Quadro 24- Amostra total da 4ª série/2004 – Nível de Stress 
Nível 
pres. 

Freq. 
média 

Nível 
freq. 

Intens. 
média 

Nível 
intens. 

% 
fisiol.

% 
cognit. 

% 
emoc. 

% 
soc. STF NGS % 

Pres 3 1,37 2 3,48 3 21,8 25,5 30,0 22,7 4 4 
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O grupo tem uma média altíssima de sintomas (63% – aproximadamente 38 

dos 59 sintomas do teste), que ocorrem com freqüência baixa-média, no entanto 

com média intensidade. Por este motivo eles se encontram numa fase de  

PERIGO AGUDO. Na fase de PERIGO AGUDO encontram-se 19 alunos e  

outros 03 se encontram na fase de GRAVE ou EXAUSTÃO, o que significa  

que 52% se encontram em um nível crítico de Stress. A dimensão de  

stress que mais sobrecarrega os sujeitos é a Emocional, seguida da Cognitiva. A 

dimensão Social aparece em terceira posição e a fisiológica na última posição. A 

conclusão geral desses dados pode ser resumida no Nível Geral de Stress MÉDIO 
ALTO. 
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Quadro 25- Amostra geral da 4ª série/2004 – Os 12 sintomas MAIS relevantes 
Nº dos Sintomas Sintomas 

7 Como demais  
21 Tenho cansaço 
5 No fim de um dia de trabalho, estou desgastado(a) 
23 Sinto dores nas costas  
9 Tenho pensamentos que me deixam ansioso 
59 Tenho vontade de ficar sozinha(a) 
16 Fico esgotado(a) emocionalmente 
35 Esqueço-me das coisas 
33 Sinto sobrecarga de trabalho 
39 Tenho sono exagerado 
25 Sinto raiva 
26 Qualquer coisa me irrita 

 

Os sintomas apresentados pela amostragem total da 4ª série de 2004 

apontam principalmente distúrbios ansiosos, desgaste físico e emocional, sono em 

excesso, problemas na memória como esquecimento e sobrecarga de trabalho, 

associados às atividades que o sujeito realiza no período de estudos. 

 

Quadro 26- Amostra geral da 4ª série/2004 – Os 12 sintomas MENOS relevantes 

 

Os sintomas menos relevantes apontados pelos alunos participantes da 

pesquisa revelam desconforto estomacal e intestinal, desgaste físico e emocional 

sensação de boca seca, suor frio corporal e fumo em excesso, que poderiam estar 

associados às atividades que o sujeito realiza no período de estudos. 

 

 

Nº dos Sintomas Sintomas 
22 Costumo faltar no trabalho 
27 Sinto náuseas 
31 Ouço zumbido no ouvido 
4 Tenho a sensação que vou desmaiar 
28 Fico afônico(a) 
36 Sinto o corpo coberto de suor frio 
6 Sinto falta de apetite 
32 Fumo demais 
11 Ranjo os dentes 
53 Tem dias que, de repente, tenho diarréia. 
50 Tenho dúvidas sobre mim mesmo(a) 
46 Tenho a boca seca 
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Quadro 27- Medidas descritivas para todos os aspectos do stress e p-valor do Teste 
de Mann-Whitney para comparação entre as séries – alunos de 2003  

3ª série (%) 4ª série (%) Total (%) Variável Média DP CV% Média DP CV% Média DP CV% p-valor

PRES 62,05 19,68 31,71 60,98 20,28 33,25 61,50 19,87 32,31 0,6746
NPRES   3,00   0,95 31,31   3,00   0,87 28,75   3,00   0,90 29,84 0,9302
FREQMED   1,38   0,28 20,38   1,42   0,28 19,60   1,40   0,28 19,90 0,5151
NFREQ   2,00   0,65 29,48   2,00   0,60 26,17   2,00   0,62 27,69 0,4084
INTMED   3,87   1,44 37,09   3,89   1,51 38,88   3,88   1,47 37,79 0,8936
NINTEN   3,00   0,75 27,55   3,00   0,69 25,05   3,00   0,72 26,12 0,8717
FISIO 22,48   4,07 18,11 21,38   5,53 25,87 21,91   4,87 22,24 0,2458
COG 24,98   7,24 28,98 26,07   7,20 27,61 25,54   7,19 28,17 0,1525
EMO 28,88   7,21 24,96 29,69   9,11 30,68 29,29   8,20 27,98 0,8717
SOC 23,68 10,74 45,37 23,10   5,11 22,12 23,38   8,30 35,49 0,6412
STRFASE   3,00   0,82 24,93   3,00   0,64 19,44   3,00   0,73 22,14 0,9448
NGS   3,00   0,82 24,93   3,00   0,65 19,51   3,00   0,73 22,16 0,8355

* significativo a 0,05. 
 

Quadro 28- Medidas descritivas para todos os aspectos do stress e p-valor do Teste 
de Mann-Whitney para comparação entre as séries – alunos de 2004 

3ª série (%) 4ª série (%) Total (%) Variável Média DP CV% Média DP CV% Média DP CV% p-valor

PRES 72,40 13,91 19,21 62,95 18,46 29,32 67,68 16,93 25,01 0,0207*
NPRES   3,52   0,59 16,86   3,10   0,82 26,52   3,31   0,74 22,48 0,0233*
FREQMED   1,55   0,31 19,88   1,37   0,26 19,04   1,46   0,30 20,41 0,0040*
NFREQ   2,60   0,73 28,30   2,24   0,62 27,58   2,42   0,70 28,88 0,0772 
INTMED   4,25   1,56 36,69   3,48   1,36 39,26   3,86   1,51 39,04 0,0347*
NINTEN   2,95   0,79 26,92   2,62   0,66 25,23   2,79   0,75 26,77 0,0727 
FISIO 21,19   3,95 18,62 21,79   5,79 26,58 21,49   4,93 22,96 0,8136 
COG 26,31   5,10 19,39 25,50   5,61 21,98 25,90   5,34 20,62 0,6467 
EMO 29,31   3,63 12,39 30,00   7,85 26,17 29,65   6,09 20,54 0,2786 
SOC 22,95   5,84 25,46 22,69 10,34 45,56 22,82   8,35 36,57 0,5419 
STRFASE   3,88   0,74 19,05   3,50   0,77 22,09   3,69   0,78 21,02 0,0594 
NGS   3,88   0,74 19,05   3,50   0,77 22,09   3,69   0,78 21,02 0,0594 

* significativo a 0,05. 

 

As medidas descritivas para todos os aspectos do stress e o p-valor do Teste 

de Mann-Whitney realizadas para se estabelecer uma comparação entre as séries 

dos alunos nos dois anos, e apresentadas nos quadros 27 e 28, revelaram uma 
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diferença significativa na presença, nível de presença, freqüência média e 

intensidade média dos sintomas de stress no ano de 2004. No ano de 2003 não 

foram detectados resultados considerados significantes em nenhuma das variáveis 

de mensuração do stress. 

Observe-se porém que, o nível de freqüência dos sintomas (0,07) e o nível de 

intensidade dos alunos de 2004 têm índices próximos do nível de significância pré-

estabelecido (0,05). Segundo alguns autores de estatística, índices com esse nível 

de proximidade indicam tendência à significância. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARTE II –  

CRUZAMENTO ENTRE O NGS E STF COM AS 
VARIÁVEIS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS 

SIGNIFICATIVAS 
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A seguir verificamos a probabilidade de relação de significância entre os 

parâmetros gerais de stress (NGS e STF) e as variáveis sócio-demográficas que se 

revelaram significantes entre si nas freqüências e diferenças consideradas 

relevantes. 

 

A) Variáveis demográficas significativas x NGS e STF da amostra total de 2003 
 

Tabela 84- Resultado do teste “T de Student” para avaliação da influência das 
variáveis demográficas no NGS e STF da amostra do 3º e 4º ano de 
2003 

Turma Variável Média D.P. G.L. /t/ P-valor 
SEXO 

  Média D.P. G.L. /t/ P-valor 
3º ano Feminino 3,62 0,67 101 1,71 0,0905 
4º ano Feminino 3,46 0,51 61 1,12 0,2656 

ESTADO CIVIL 
  Média D.P. G.L. /t/ P-valor 

3º ano Solteiro 3,32 0,85 117 0,05 0,9623 
4º ano Solteiro 3,35 0,68 117 0,24 0,8097 

NÚMERO DE FILHOS 
  Média D.P. G.L. /t/ P-valor 

3º ano Sem filho 3,29 0,84 118 -0,18 0,8550 
4º ano Sem filho 3,33 0,68 116 0,11 0,9100 

MORADIA 
  Média D.P. G.L. /t/ P-valor 

3º ano República 3,21 0,80 94 -0,48 0,6342 
4º ano República 3,17 0,75 86 -0,48 0,6302 

RELIGIÃO 
  Média D.P. G.L. /t/ P-valor 

3º ano Católico Praticante 3,25 0,79 100 -0,36 0,7189 
4º ano Católico Praticante 3,35 0,61 97 0,19 0,8512 

RENDA FAMILIAR 
  Média D.P. G.L. /t/ P-valor 

3º ano Não sabe 3,67 0,78 92 1,53 0,1300 
4º ano 11 a 20 s.m. 3,42 0,79 92 0,43 0,6652 

MESADA 
  Média D.P. G.L. /t/ P-valor 

3º ano Nenhuma 3,31 0,70 96 -0,02 0,9818 
4º ano Nenhuma 3,29 0,69 97 -0,12 0,9059 

RELACIONAMENTO SOCIAL 
  Média D.P. G.L. /t/ P-valor 

3º ano Satisfatório 3,32 0,86 108 0,03 0,9794 
4º ano Satisfatório 3,44 0,58 107 0,82 0,4140 

RELACIONAMENTO SEXUAL 
  Média D.P. G.L. /t/ P-valor 

3º ano Ótima 3,31 0,95 96 -0,02 0,9827 
4º ano Satisfatório 3,54 0,51 60,9 1,72 0,0901 

Cont/. 
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Turma Variável Média D.P. G.L. /t/ P-valor 
SUPORTE SOCIAL 

    Média D.P. G.L. /t/ P-valor 
3º ano Pai e Mãe 3,31 0,93 89 -0,78 0,4389 
4º ano Mãe 3,50 0,52 94 0,89 0,3746 

HORAS SEMANAIS DE ESTUDO 
  Média D.P. G.L. /t/ P-valor 

3º ano 35 Hrs. 3,17 0,41 86 -0,49 0,6226 
4º ano 35 Hrs.      

NÚMERO DE PACIENTES DIÁRIOS ATENDIDOS 
  Média D.P. G.L. /t/ P-valor 

3º ano 03 3,77 0,58 83 -2,29 0,0247* 
4º ano 02 3,25 0,74 104 -0,39 0,6952 

DEPENDÊNCIAS  
  Média D.P. G.L. /t/ P-valor 

3º ano Nenhuma 3,22 0,85 107 -0,56 0,5769 
4º ano Nenhuma 3,38 0,61 112 0,40 0,6931 

ESTÁGIO EXTRACURRICULAR 
  Média D.P. G.L. /t/ P-valor 

3º ano Não faz 3,40 0,60 100 0,47 0,6410 
4º ano Não faz 3,26 0,67 114 -0,36 0,7204 

CURSOS DE EXTENSÃO 
  Média D.P. G.L. /t/ P-valor 

3º ano Não faz 3,50 0,58 84 0,49 0,6258 
4º ano Não faz 3,40 0,62 110 0,55 0,5835 
 

A análise estatística revelou que foi considerada significativa somente a 

variável referente do número de 3 pacientes diários atendidos da 3ª série, em 2003, 

em relação ao Nível Geral de Stress e STF. 

 

B) Variáveis demográficas significativas x NGS e STF da amostra total de 2004 
 

Tabela 85- Resultado do teste “T de Student” para avaliação da influência das 
variáveis demográficas no NGS e STF da amostra do 3º e 4º ano de 
2004 

Turma Variável Média D.P. G.L. /t/ P-valor 
SEXO 

  Média D.P. G.L. /t/ P-valor 
3º ano Feminino 3,96 0,76 109 1,60 0,1134 
4º ano Feminino 3,60 0,82 107 -0,51 0,6140 

ESTADO CIVIL 
  Média D.P. G.L. /t/ P-valor 

3º ano Solteiro 3,90 0,75 121 1,39 0,1674 
4º ano Solteiro 3,50 0,78 122 -1,27 0,2053 

NÚMERO DE FILHOS 
  Média D.P. G.L. /t/ P-valor 

3º ano Sem filho 3,95 0,74 119 1,69 0,0936 
4º ano Sem filho 3,73 0,78 123 -1,37 0,1733 
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Cont/. 
Turma Variável Média D.P. G.L. /t/ P-valor 

MORADIA 
  Média D.P. G.L. /t/ P-valor 

3º ano Mora com Pais 3,73 0,80 97 0,20 0,8448 
4º ano República 3,42 0,90 94 -1,12 0,2651 

RELIGIÃO 
  Média D.P. G.L. /t/ P-valor 

3º ano Católico Praticante 3,75 0,72 102 0,31 0,7551 
4º ano Católico Praticante 3,59 0,67 104 -0,55 0,5830 

RENDA FAMILIAR 
  Média D.P. G.L. /t/ P-valor 

3º ano Não sabe 3,79 0,72 106 0,57 0,5685 
4º ano Não sabe 3,54 0,52 95 -0,68 0,4971 

MESADA 
  Média D.P. G.L. /t/ P-valor 

3º ano Suficiente 3,84 0,76 101 0,77 0,4423 
4º ano Nenhuma 3,64 0,63 96 -0,22 0,8282 

RELACIONAMENTO SOCIAL 
  Média D.P. G.L. /t/ P-valor 

3º ano Satisfatório 3,90 0,83 103 1,12 0,2669 
4º ano Satisfatório 3,50 0,75 110 -1,14 0,2585 

RELACIONAMENTO SEXUAL 
  Média D.P. G.L. /t/ P-valor 

3º ano Satisfatório 3,95 0,79 104 1,42 0,1593 
4º ano Satisfatório 3,47 0,77 101 -1,10 0,2736 

SUPORTE SOCIAL 
  Média D.P. G.L. /t/ P-valor 

3º ano Mãe e/ou namorado 4,00 0,85 94 1,28 0,2046 
4º ano Mãe 3,00 0,82 92 -2,65 0,0096* 

HORAS DE ESTUDO 
  Média D.P. G.L. /t/ P-valor 

3º ano 35 Hrs. 3,50 0,58 86 -0,48 0,6299 
4º ano 35 Hrs 3,40 0,55 87 -0,82 0,4128 

NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS DIARIAMENTE 
  Média D.P. G.L. /t/ P-valor 

3º ano 01 3,94 0,76 114 1,54 0,1259 
4º ano 02 3,60 0,82 107 -0,51 0,6140 

DEPENDÊNCIAS 
  Média D.P. G.L. /t/ P-valor 

3º ano Nenhuma 3,72 0,73 114 0,18 0,8588 
4º ano Nenhuma 3,50 0,81 108 -1,08 0,2817 

ESTÁGIO EXTRACURRICULAR 
  Média D.P. G.L. /t/ P-valor 

3º ano Não faz 4,12 0,71 108 2,49 0,0144* 
4º ano Não faz 3,19 0,75 103 -2,66 0,0091* 

CURSOS DE EXTENSÃO 
  Média D.P. G.L. /t/ P-valor 

3º ano Não faz 3,50 0,58 86 -0,48 0,6299 
4º ano Não faz 3,43 0,82 112 -1,54 0,1272 
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A análise estatística revelou que foi considerada significativa a variável 

referente à avaliação da influência de não realizar o estágio extracurricular no 3º e 4º 

ano de 2004 , e a variável referente à avaliação da influência do suporte social da 

mãe na 4ª série, de 2004, em relação ao Nível Geral de Stress e STF. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARTE III –  

COMPARATIVO INTRAGRUPOS 
 



145 145

Faremos agora uma comparação entre os grupos avaliados, analisando os 

valores de significância obtidos intragrupos, isto é, entre as amostras dos anos 2003 

e 2004 e entre as turmas avaliadas (3º anos e 4º anos), utilizando o LSS/VAS e as 

variáveis sócio-demográficas relevantes.  
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Tabela 86- Níveis de significância entre as amostras totais referentes aos anos de 2003 e 2004 

% Nível 
pres. 

Freq. 
média 

Nível 
freq. 

Intens. 
média 

Nível 
intens. 

% 
fisiol. 

% 
cognit. 

% 
 emoc. 

% 
soc. STF NGS 

Pres. 3 1,40 2 3,9 3 21,9 25,5 29,3 23,4 3 3 

 
Amostra 
Total 
2003 
(N=82) 
 

 
62% 

 
Alto 

 baixo 
médio 

  
médio 

 
(4) 

 
(2) 

 
(1) 

 
(3) 

 
perigo 

 
médio 

 
Amostra 
Total 
2004 
(N=84) 
 

 
 

68% 

 
 

3 
 

altiss. 

 
 

1,46 

 
 

2 
 

baixo 
médio 

 
 

3,86 

 
 

3 
 

médio 

 
 

21,5 
 

(4) 

 
 

26,0 
 

(2) 

 
 

30,0 
 

(1) 

 
 

23,1 
 

(3) 

 
 

4 
 

perigo 
agudo  

 
 

4 
 

médio  
alto 

 
P-valor 

 
0,032* 

 
0,027* 

 
0,221 

 
0,121 

 
0,944 

 
0,713 

 
0,576 

 
0,709 

 
0,748 

 
0,667 

 
0,001* 

 
0,002* 

* significativo a 0,05. 

 

A análise estatística comparativa entre as amostras totais, referentes aos anos de 2003 e 2004, aponta diferenças 

significativas para o ano de 2004. Os resultados apontam diferenças altamente significativas (0,001 e 0,002) para os aspectos do 

NGS e STF, e significativas para a presença de sintomas e o nível de presença. 
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Tabela 87- Níveis de significância entre as amostras dos 3º anos referentes aos anos de 2003 e 2004 

 % 
Pres. 

Nível 
pres. 

Freq. 
média 

Nível 
freq. 

Intens. 
média 

Nível 
intens. 

% 
fisiol. 

% 
cognit. 

% 
emoc. 

% 
soc. STF 

 
NGS 

 
 
Amostra 
Total 
3ºano 
2003 

 
62% 

 
3 
 

alto 

 
1,4 

 

 
2 
 

baixo 
médio 

 
3,9 

 

 
3 
 

médio 

 
22,5 

 
(4) 

 
25,0 

 
(2) 

 
28,9 

 
(1) 

 
23,7 

 
(3) 

 
3 
 

perigo 

 
3 
 

médio 

 
Amostra 
Total 
3ºano 
2004 

 
72% 

 
4 
 

altiss. 

 
1,55 

 
3 
 

médio 

 
4,25 

 
3 
 

médio 

 
21,2 

 
(4) 

 
26,3 

 
(2) 

 
29,5 

 
(1) 

 
23,5 

 
(3) 

 
4 
 

perigo 
agudo 

 
4 
 

médio-
alto 

 
P-valor 

 
0,008* 

 
0,006* 

 
0,014* 

 
0,012* 

 
0,252 

 
0,187 

 
0,151 

 
0,340 

 
0,734 

 
0,708 

 
0,001* 

 
0,001* 

 
* significativo a 0,05. 

 

A análise estatística comparativa entre as amostras da 3ª série de 2003 e 3ª série de 2004, aponta diferenças significativas 

para o ano de 2004. Os resultados apontam diferenças significativas para os aspectos de freqüência média e o nível de freqüência 

dos sintomas e altamente significativas para os aspectos presença de sintomas, nível de presença stress-fase e nível geral de 

stress.  
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Tabela 88- Níveis de significância entre as amostras da 4ª série, referentes aos anos de 2003 e 2004 

 % 
Pres. 

Nível 
pres. 

Freq. 
méd 

Nível 
freq. 

Intens.
média 

Nível 
intens. 

% 
fisiol 

% 
cognit. 

% 
emoc. 

% 
soc. 

Stress- 
fase 

NGS 
 

 
Amostra 
Total 
4ºano 
2003 

 
61% 

 
3 
 

alto 

 
1,42 

 

 
2 
 

baixo 
médio 

 
3,9 

 

 
3 
 

médio 

 
21,4 

 
(4) 

 
26,1 

 
(2) 

 
29,7 

 
(1) 

 
23,1 

 
(1) 

 
3 
 

perigo 

 
3 
 

médio 

 
Amostra 
Total 
4ºano 
2004 

 
63% 

 
3 
 

alto 

 
1,37 

 
2 
 

baixo 
médio 

 
3,48 

 
3 
 

médio 

 
21,8  

 
(4) 

 
25,5 
(2) 

 
30,0 

 
(1) 

 
22,7 

 
(3)  

 
4 
 

perigo 
agudo 

 
4 
 

médio-
alto 

 
P-valor 

 
0,642 

 
0,699 

 
0,367 

 
0,594 

 
0,191 

 
0,187 

 
0,336 

 
0,744 

 
0,686 

 
0,868 

 
0,223 

 
0,288 

 
* significativo a 0,05. 

 

A análise estatística entre as amostras da 4ª série de 2003 e 4ª série de 2004, não revelou diferenças significativas, sendo 

que a 4ª série de 2004 obteve maior nível de stress em relação à 4ª série de 2003.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
PARTE IV –  

RESULTADOS DOS CRUZAMENTOS 
SIGNIFICATIVOS
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Apresentamos a seguir os resultados dos cruzamentos que se revelaram 

significativos, uma vez que a comparação das séries entre si, tanto intra ano como 

inter anos, revelou que o maior nível de stress se concentra na 3ª série do ano letivo 

de 2004. 

 

Tabela 89- Resultados dos cruzamentos que se revelaram significativos 
Série / Ano Variável Significativa P-valor 

3ª série / 2003 Número de pacientes atendidos/dia 0,0247 
4ª série / 2004 Suporte social – mãe 0,0096 
3ª série / 2004 Estágio extracurricular 0,0144 
4ª série / 2004 Estágio extracurricular 0,0091 

 

 

Sintomas mais relevantes 
 

3ª série / 2003 

Sintomas
Tenho pensamentos que me deixam ansioso 
Como demais 
Sinto dores nas costas 
No fim de um dia de trabalho, estou desgastado(a) 
Tenho cansaço 
Tenho sono exagerado 
Tenho dor de cabeça 
Sinto angústia 
Tenho desânimo 
Fico esgotado(a) emocionalmente 
Esqueço-me das coisas 
Sinto insegurança 
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3ª série / 2004
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4ª série / 2004 
 

Sintomas
Como demais  
Tenho cansaço 
No fim de um dia de trabalho, estou desgastado(a) 
Sinto dores nas costas  
Tenho pensamentos que me deixam ansioso 
Tenho vontade de ficar sozinha(a) 
Fico esgotado(a) emocionalmente 
Esqueço-me das coisas 
Sinto sobrecarga de trabalho 
Tenho sono exagerado 
Sinto raiva 
Qualquer coisa me irrita 

 

Os resultados apresentados são um resumo do que foi encontrado como mais 

stressante.  

O suporte social mãe, como coping ausente pois que muitos não vivem com 

os pais. 

 

 

Sintomas
Tenho pensamentos que me deixam ansioso 
Tenho cansaço 
No fim de um dia de trabalho, estou desgastado(a) 
Como demais  
Qualquer coisa me irrita 
Sinto insegurança 
Fico esgotado(a) emocionalmente 
Tenho sono exagerado 
Tenho desânimo 
Sinto-me deprimido(a) 
Sinto angústia  
Tenho vontade de ficar sozinha(a) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
DISCUSSÃO 
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8.1 REFORMAS DOS PROCEDIMENTOS EDUCACIONAIS 

 

A instituição de ensino superior definida nesta proposta de pesquisa possui 40 

cursos de graduação e 40 cursos de pós-graduação em quase todas as áreas do 

conhecimento e, na área de saúde, o curso de Odontologia, que, apesar de recente, 

tem provocado muito interesse por parte da comunidade local, regional e mesmo 

nacional, devido à qualidade do ensino, da pesquisa e extensão.  

O curso de Odontologia da instituição de ensino, em conformidade com as 

novas diretrizes curriculares, educa o cirurgião-dentista, clínico geral, com sólida 

formação técnico-científica, biológica, humanística e ética.  

A instituição conta com uma infra-estrutura equipada com laboratórios, 

clínicas e centro cirúrgico, dotados de qualidade, tecnologia e biossegurança. 

O curso de Odontologia tem regime integral de aprendizado e  duração de 4 

anos. Por ser relativamente novo, o curso está sendo constantemente submetido a 

novas avaliações, responsabilidade que é dada principalmente ao Núcleo de Apoio 

Pedagógico (NAP), à Diretoria de Ensino e à Coordenadoria do Curso. 

O Núcleo de Apoio Pedagógico foi criado em 2003, com a função de estimular 

a qualidade do ensino na instituição de ensino superior. Seus objetivos se 

concentram no acompanhamento e na análise das condições pedagógicas e nos 

procedimentos acadêmicos, viabilizando estratégias direcionadas à superação de 

dificuldades detectadas.  

Durante os anos letivos de 2003 e 2004, o NAP capacitou os docentes 

através de cursos e reuniões. Foram oferecidos os seguintes cursos: Métodos e 

Técnicas de Ensino, Plano de Ensino, Projeto Institucional e Competência, Avaliação 

e Elaboração de Provas.  

Em 2004, o NAP fez aos docentes exigências pertinentes ao comportamento 

e padrões relativos ao conhecimento científico, à seleção de conteúdos destinados à 

formação do aluno, à obrigatoriedade de harmonizar a teoria e a prática, ao 

planejamento de acordo com os objetivos da disciplina, à participação mais efetiva 

dos alunos, a maior exigência com relação à freqüência e notas. As provas 

elaboradas pelos professores foram avaliadas pelo NAP. 
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Os recursos dos alunos relacionados com revisão de provas, abono de faltas 

e reclamações contra docentes foram analisados de forma rigorosa no ano letivo de 

2004, apresentando mudanças significativas nos procedimentos acadêmicos em 

relação ao ano letivo de 2003.  

De acordo com o relato do Coordenador do Curso de Odontologia daquela 

instituição, a avaliação mais recente, em 2003, revelou certas deficiências 

relacionadas com o desenvolvimento do ensino, e as mudanças envolveram o corpo 

docente, o discente e mesmo o administrativo.  

 Deficiências tais como uma postura não rígida dos professores em relação 

aos alunos, comportamento dos alunos como falta de responsabilidade, condutas 

éticas, relacionamento interpessoal e relação entre terapeuta e paciente tornaram 

urgentes novas medidas, que visaram a melhorar o perfil da instituição de ensino. 

Em 2004 foram realizadas algumas mudanças nos procedimentos 

educacionais no curso de Odontologia, sob a orientação do NAP. Passou-se a exigir 

do aluno o conhecimento teórico e prático, habilidades em execução e atitudes 

éticas.  

Quando um aluno não executa corretamente os procedimentos, é necessário 

refazê-los, aumentando desta forma a qualidade do ensino. 

Em 2004 foi implantada uma ficha de avaliação padronizada, com os 

seguintes itens: pontualidade, paramentação, interesse, iniciativa, relacionamento 

com os colegas e os pacientes, agendamento correto dos pacientes e organização 

dentro da clínica-escola.  

Tornou-se ainda obrigatória a presença em 100% nos estágios, e, em caso de 

ausência, a reposição de aulas da clínica.  

O professor passou a anotar diariamente o procedimento e execução das 

atividades dos alunos, não havendo divisão de alunos por professor, como se fazia 

nos anos anteriores.  

No estágio da clínica integrada na 4ª série, todos os professores do estágio 

avaliam os alunos, dando homogeneidade à avaliação.  

Os professores exigiram desenvolvimento das habilidades dos alunos, 

domínio teórico e prático do conteúdo. O professor procedeu a uma observação 
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mais apurada das atitudes e valores dos alunos, e essa observação foi devolvida ao 

aluno.  

O estágio no curso de Odontologia durante o terceiro ano é realizado em 

clínica de acordo com as disciplinas, ou seja, são aprendidas as especialidades de 

Cirurgia, Dentística Restauração, Periodontia, Endodontia, Odontopediatria, 

Radiologia e Estomatologia, de modo que cada clínica recebe os pacientes. Já no 

quarto ano, a clínica passa a ser integrada, ou seja, o aluno faz todo o tratamento do 

paciente, seja qual for a especialidade necessária.  

A seguir discutiremos os resultados obtidos para as variáveis sócio-

demográficas e do LSS/VAS.  

 

 

8.2 RETRATO SÓCIO-DEMOGRÁFICO 

 

Os resultados dos questionários sócio-demográfico revelaram que o sexo  

feminino predomina com 59,15%.   Heath, Macfarlane e Umar (1999) e Maia (2001) 

observaram que estudantes do sexo feminino experimentaram mais stress do que 

aqueles do sexo masculino. O estudo de Maia (2001) constatou esses níveis 

significativos em eventos de stress,  sintomas de medo, ansiedade, cansaço físico e 

emocional, entre outros. 

Os respondentes são na sua maioria solteiros (92,07%), sem filhos (91,46%), 

o que representa o perfil acadêmico naquela instituição. São católicos praticantes 

em (48,47%) E mais, residem com os pais em 27,44% dos casos, 25% deles 

residem em repúblicas e 20,12%, sozinhos. Em 2003, 35,0% dos respondentes da 

3ª série residiam em repúblicas e 30,95% da 4ª série moravam sozinhos. Morar em 

repúblicas ou mesmo sozinhos pode influenciar no stress emocional, o que foi 

evidenciado no ano de 2003.  

Desconhecem a renda familiar 35,98% dos respondentes em ambos os 

sexos, sendo que 20,73% recebem de 11 a 20 salários mínimos. 

O desconhecimento da renda familiar deve-se a um fator cultural, e 

provavelmente  exista neles uma certa relutância em revelar este dado. Outro fator 
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relaciona-se ao fato de a instituição ser privada e serem elevados os custos com as 

mensalidades e materiais.  

Dos respondentes avaliados, 40,24% dos acadêmicos do ano de 2003 não 

recebiam mesada, e em 2004, e apenas 38,27% deles recebiam mesada. Com 

forme relatam Baptista et al. (1998), as questões econômicas e o sistema de ensino 

são exigências que podem provocar preocupações internas, que, aliadas ao 

cansaço da performance do estudante, podem provocar estados ansiosos. Já 

Vasconcellos, Régis e Schauff (1995) estudaram o stress e observaram que as 

preocupações dos estudantes da área de saúde, em sua maioria, são internas e 

vinculadas ao meio ambiente em que vivem; ou seja, a questão cultural e o status 

socioeconômico é que mediam as bases internas dos estudantes. No estudo 

presente, observou que a variável não receber mesada não foi significativa para os 

níveis de stress, pelo fato da maioria dos alunos terem uma situação financeira 

favorável.  

A maioria dos respondentes tem um bom relacionamento com os pais e 

recebe apoio (suporte social) (92,68%). Já o relacionamento social dos sujeitos foi 

considerado satisfatório para 62,80% e ótimo para 25%; e o relacionamento sexual 

foi considerado satisfatório para 48,78% e ótimo para 36,59% dos respondentes.  

Acharya (2003) Heath, Macfarlane e Umar (1999) e Rajab (2001) observaram 

as fontes percebidas de stress e o papel dos pais na sua etiologia entre estudantes 

de Odontologia e confirmaram a importância do aceite dos pais como suporte social 

para o estudante. Segundo os autores, a família é fundamental para auxiliar no 

restabelecimento do equilíbrio emocional do estudante de Odontologia, reduzindo e 

mesmo interrompendo o desenvolvimento de situações de stress. 

Tanto na 3º como no 4º ano, os respondentes consideram que têm um 

relacionamento social satisfatório.  

Quanto ao relacionamento sexual, no 3º ano de 2003, 40% consideram ter um 

relacionamento sexual ótimo, enquanto no 4º ano de 2003, 61,90% dos alunos o 

consideram satisfatório. 

Existe uma diferença significativa do 3º para o 4º ano, uma vez que, nos 

aspectos do relacionamento interpessoal e sexual, os estudantes apresentam 

comportamento reticente quando a questão é íntima, e não se consideram 
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suficientemente maduros para responder a certos questionamentos, daí as 

diferenças apontadas nas respostas do 3º e 4º anos. As mudanças ocorridas nos 

procedimentos educacionais certamente influíram no amadurecimento emocional 

dos acadêmicos, pois aqueles do 4º ano de 2004 representavam a grande maioria 

daqueles da 3ª série de 2003.  

Na ocorrência de um problema sério, 22,50% dos respondentes do 3º ano de 

2003 buscavam o pai e a mãe para apóia-los e 33,33% do 4º ano buscavam o 

suporte social na mãe. Em 2004, 29,27% dos alunos do 3º ano buscaram a(o) 

namorada(o) e 23,81%, a mãe. 

 Ao estudar no último ano, os alunos já estão amadurecidos e conseguem 

discernir com mais clareza os seus relacionamentos. A procura pela mãe em 

questões sérias deve-se ao fato de a maioria da amostra total em 2003 e 2004 ser 

composta de sujeitos do sexo feminino, e a proximidade se deve ao fato de haver 

afinidade de comportamentos com a mãe e maior proximidade emocional, além do 

que, no 4º ano, na iminência de tornar-se profissional, a mãe passa a ser o seu 

maior suporte social, e o namorado, que no início da faculdade é importante, passa 

para o segundo plano. 

Em relação ao atendimento na clínica, os resultados apontaram que a quase 

metade dos respondentes nas duas séries atende em média 2 pacientes diários 

(48,78%). 

O estudo, na amostragem, foi avaliado pelo número de horas empregadas 

para estudar e pela capacidade de desenvolver as disciplinas cursando ou tendo 

cursado uma dependência. Os resultados apontaram que houve significância no 

número de horas de estudo, porque de 2003 a 2004 houve a mudança de 

procedimentos por meio da implantação de um novo sistema de ensino, que tornou 

mais exigentes e organizados o desenvolvimento e a avaliação dos estudantes. 

Além do fato de a maioria dos respondentes ser do sexo feminino, nos dois anos de 

estudo, há maior dedicação.  

Outro fator apontado é que a maioria dos respondentes não estava cursando 

dependência (70,73%) e, além disso, 60,42% deles já haviam cursado duas 

disciplinas em dependência.  
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O estágio extracurricular foi realizado por 54,88% dos alunos e os cursos de 

extensão, por, 21,95% deles. A maioria dos alunos (78,05%) não fazia cursos de 

extensão porque, muitas vezes, os custos superam a disponibilidade financeira da 

família do estudante. Os cursos oferecidos em outras instituições têm também um 

valor elevado. Nessa instituição de ensino, somente em 2005 iniciou-se a oferta de 

cursos de extensão para os alunos. 

Observou-se que, em 2003, 26,19% dos acadêmicos da 4ª série não tinham 

horas de estudos extracurriculares, ao passo que em 2004, 28,57% dos alunos 

passaram a ter duas horas, o que é justificado pelas novas exigências adotadas nos 

procedimentos educacionais no ano de 2004.  

 

 

8.3 NÍVEIS DE STRESS 

 

Os resultados estatísticos das variáveis testadas de stress revelaram que na 

amostra total de 2003 os grupos demonstraram uma média alta de sintomas, 

correspondente a 62% dos 59 sintomas do teste, os quais ocorreram com freqüência 

baixa média, porém com média intensidade. Esta fase é denominada 3 na escala e é 

considerada de perigo. Nesta fase, 31 alunos da amostragem total de 82 sujeitos 

encontravam-se na fase de perigo agudo e 2 na fase grave ou de exaustão. Esses 

acadêmicos representavam aproximadamente 40% do total e seu estado foi definido 

como de uma fase de stress muito crítico.  

Conclui-se, mediante estes resultados, que os sujeitos desta amostra 

possuíam uma sobrecarga de stress, que está mais concentrada na dimensão 

emocional. A dimensão cognitiva vem a seguir, a social e a fisiológica aparecem na 

última posição. Os resultados demonstraram que este grupo encontrava-se em um 

nível geral de stress médio. 

Na amostra da 3ª série de 2003, o grupo apresentou uma média alta de 

sintomas (62% dos 59 sintomas do teste), que ocorreram com freqüência baixa 

média, porém com média intensidade. Esta fase é denominada 3 na escala e é 

considerada de perigo. Nesta fase, 15 alunos encontravam-se em perigo agudo e 2 
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alunos se encontravam na fase grave ou de exaustão, o que leva a concluir que 43% 

dos 40 sujeitos da amostragem encontravam-se em uma fase de stress muito difícil.  

A dimensão do stress que mais sobrecarregou os sujeitos foi a emocional, 

vindo na seqüência a cognitiva, a dimensão social e por último, a fisiológica. Os 

resultados demonstraram que este grupo encontrava-se em um nível geral de stress 

médio. 

A amostra total da 4ª série de 2003 demonstrou que o grupo tinha uma média 

alta de sintomas (61%, aproximadamente, ou 36 dos 59 sintomas do teste), que 

ocorreram com freqüência baixa média e com média intensidade, fase considerada 

de perigo. Na fase de perigo agudo encontravam-se 17 alunos (40%). A dimensão 

de stress que mais sobrecarregava os sujeitos era a emocional, seguida da 

cognitiva.  

A dimensão social apareceu em terceira posição e a fisiológica na última 

posição. A conclusão geral desses dados pode ser resumida no Nível Geral de 

Stress médio. 

Em relação aos doze sintomas mais freqüentes dos alunos do 3º e 4º anos do 

ano letivo de 2003, verifica-se que em primeiro lugar aparece o sintoma “tenho 

pensamentos que me deixam ansioso”, tanto na amostra total como nos 

subgrupos.Esse dado está coerente com o fato de haver maior concentração de 

stress na dimensão emocional em todas as amostras. Em segundo lugar aparece o 

sintoma “como demais”, da onde se pode referir que quando se está ansioso,eles 

tendem a comer demais. Em terceiro lugar, aparece o sintoma “no fim de um dia de 

trabalho estou desgastado”; em quarto lugar o sintoma, “tenho cansaço” e, em 

quinto lugar o sintoma “tenho sono exagerado”, que justifica o fato de estar esgotado 

no fim do dia. Em sexto lugar, destaca-se o sintoma “tenho dores nas costas”, que 

se justifica pelo fato de o aluno ficar muito tempo de pé debruçado sobre o paciente 

no atendimento. Em sétimo lugar, o sintoma “fico esgotado emocionalmente”, que 

pode ser visto como uma comparação para tudo que foi visto ate aqui.  

Em oitavo lugar, o sintoma “meus músculos estão sempre tensos” é 

justificado pela falta de experiência em manusear com cuidado a boca do paciente, 

postura corporal, tensão do atendimento, entre outros. Em nono lugar, o sintoma, 

“sinto insegurança” é esperado dos acadêmicos que estão iniciando suas atividades 
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práticas com pacientes. Já em décimo lugar, o sintoma “tenho desânimo”, o décimo 

primeiro “tenho dor de cabeça” e o décimo segundo “sinto angústia” justificam o 

stress emocional da amostra total do ano letivo de 2003. 

Por meio das análises estatísticas, observa-se que é na dimensão emocional 

que se concentra o maior nível de sintomas de stress. O fato demorar em republica 

ou ainda, sozinho pode estar afetando o estado emociona.  

Por não estar fazendo estágios extracurriculares, o aluno pode estar 

experimentando pensamentos ansiosos de preocupação com a formação e o futuro 

profissional.  

Os alunos de 2003 tinham um comportamento de reivindicações em relação a 

notas e faltas, reclamações dos professores, e não assumiam o comprometimento 

sério com os estudos.  

As dimensões sociais e fisiológicas eram menos evidentes nos alunos, uma 

vez que eles apresentavam relacionamento social considerado satisfatório e ainda 

eram jovens e saudáveis fisicamente.  

Arias (1998) relata que a idade, o sexo, o período de estudos, o estado civil, a 

especialidade e o local de nascimento influem na geração de situações de stress, e 

o pior estado é aquele focado na emoção.  

Para Amorim (2002) e Davis et al. (1989), o desgaste emocional pode 

provocar episódios de stress que modificam o controle do indivíduo, provocando nele 

efeitos negativos, uma vez que o este encontra seu limite na rotina de trabalho e se 

frustra. Skelly e Fleming (2002) observam que o amadurecimento na vida acadêmica 

é fundamental para evitar ou minimizar estas situações de stress. 

Burke, Main e Freeman (1997), Humphris et al. (2002), Sanders e Lushington 

(2002) e França e Rodrigues (2002) consideram que o estudante de Odontologia 

pode apresentar graus de ansiedade semelhantes aos de estudantes do curso de 

Medicina, devido à sobrecarga emocional que eles vivenciam na vida acadêmica, 

como, por exemplo, o contato com o paciente.  

Na amostra total de 2004, os grupos demonstraram uma média altíssima de 

sintomas,  correspondente a 68% dos 59 sintomas do teste, os quais ocorrem com 

freqüência baixa média, porém com média intensidade. Esta fase é denominada 4 
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na escala e é considerada de perigo agudo. Nesta fase, 38 alunos da amostragem 

total de 84 sujeitos encontravam-se na fase de perigo agudo. Na fase grave ou de 

exaustão encontravam-se 11 sujeitos, que correspondiam a 58% em um nível crítico 

de stress.  

Os sujeitos desta amostra possuíam uma sobrecarga de stress que esta mais 

concentrada na dimensão emocional e cognitiva. A dimensão social vem a seguir, e 

por último a fisiológica. Os resultados demonstram que este grupo encontrava-se em 

um nível geral de stress médio alto. 

Na amostra da 3ª série de 2004, o grupo apresentou uma média altíssima de 

sintomas (72%, aproximadamente, ou 43 dos 59 sintomas do teste), os quais 

ocorreram com freqüência média, porém com média intensidade. Esta fase é 

denominada 4 na escala e é considerada de perigo agudo. Nesta fase, 19 alunos 

encontravam-se em perigo agudo. E 9 alunos se encontravam na fase grave ou de 

exaustão, o que leva a concluir que 67% dos 84 alunos da amostragem 

encontravam-se em uma fase de stress muito difícil.  

A dimensão do stress que mais sobrecarregava os sujeitos era a emocional; 

na seqüência a cognitiva, a dimensão social, e por último, a fisiológica. Os 

resultados demonstraram que este grupo encontrava-se em um nível geral de stress 

médio-alto.  

A amostra da 4ª série de 2004 demonstrou que o grupo tinha uma média 

altíssima de sintomas (63%, aproximadamente, ou 38 dos 59 sintomas do teste), os 

quais ocorreram com freqüência baixa média e média intensidade, estando na fase 

de perigo agudo. Na fase de perigo agudo encontram-se 19 alunos e outros 3 se 

encontram na fase de perigo grave ou exaustão, o que significa que 52% da amostra 

se encontravam em um nível crítico de stress.  

A dimensão de stress que mais sobrecarregou os sujeitos foi a emocional, 

seguida da cognitiva. A dimensão social aparece em terceira posição e a fisiológica 

na última posição. A conclusão geral desses dados pode ser resumida no Nível 

Geral de Stress médio-alto.  

Em relação aos doze sintomas mais freqüentes dos alunos da 3ª e 4ª séries 

de 2004, verifica-se que em primeiro lugar aparece o sintoma: “tenho pensamentos 

que me deixam ansioso”, tanto na amostra total como nos subgrupos, esses dados 
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esta coerente com o fato de haver maior concentração de stress na dimensão 

emocional. Em segundo lugar, aparece o sintoma, “tenho cansaço”, tanto para a 

amostra total, como nos subgrupos. Em terceiro lugar, o sintoma, “no fim de um dia 

de trabalho, estou desgastado”, tanto para a amostra total como nos subgrupos, o 

que justifica as mudanças ocorridas nos procedimentos educacionais. Em quarto 

lugar, o sintoma “como demais”, que está relacionado com o estado de ansiedade. 

Em quinto lugar, o sintoma, “fico esgotado”, que aparece para a amostra total e para 

a 3ª série. Em sexto lugar, o sintoma “qualquer coisa me irrita”. Em sétimo lugar, o 

sintoma “sinto dores nas costas”, que se justifica porque o aluno fica muito tempo de 

pé debruçado sobre o paciente. Em oitavo lugar, o sintoma “tenho sono exagerado”; 

em nono lugar, o sintoma “tenho vontade de ficar sozinho”. Em décimo lugar aparece 

o sintoma “sinto insegurança”, que é justificado pela insegurança do aluno ao 

atender os pacientes e medo de cometer algum erro. Em décimo primeiro lugar 

surge o sintoma “tenho desânimo” e em décimo segundo lugar, o sintoma “sinto 

sobrecarga de trabalho”, que se justificam pelas mudanças nos procedimentos 

educacionais. Esses sintomas apontam o stress emocional e cognitivo.  

Humphris et al. (2002) comentam que a ocorrência de episódios de ansiedade 

na graduação pode vir a afetar, a médio e longo prazos, o desempenho clínico do 

estudante e mesmo do profissional da Odontologia. Para Rajab (2001), estudantes 

de Odontologia podem ver prejudicado seu desempenho e sua eficácia nos estudos 

de forma expressiva se sofrer um desequilíbrio emocional. 

Houve diferença significativa nas variáveis de stress porque justamente neste 

período a instituição de ensino passou por reformulações no processo educacional, 

afetando não somente o corpo discente, mas também o docente, com a finalidade 

de reavaliar posturas e a evolução daquela proposta da academia. Certamente estas 

mudanças abalaram os alunos, que estavam habituados a determinados 

procedimentos, e uma mudança brusca provocou as reações de stress reveladas 

neste estudo, como distúrbios ansiosos, desgaste físico e emocional, desejo de 

isolamento, insegurança, sono em excesso, depressão e sobrecarga de trabalho, 

associados diretamente às atividades que realizavam na faculdade e, desta forma, 

elevaram-se os sintomas de stress na dimensão emocional e cognitiva. 
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As horas de estudos representaram 22,51% em 2003 e 29,13% em 2004, 

comprovando assim que as exigências implantadas na instituição foram 

significativas.  

Em relação às horas de estudo extracurriculares, observa-se que 21,43% dos 

alunos da 3ª série estudaram 10 horas e 28,57% da 4ª série estudaram 2 horas. 

Vale lembrar que estes últimos representam a maioria dos mesmos alunos da 3ª 

série do ano de 2003.  

A capacitação dos professores, a postura rigorosa em relação aos alunos em 

trabalhos dentro das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 

a reavaliação do conteúdo e procedimentos em provas, posturas éticas, 

obrigatoriedade da relação teoria e prática e análise mais criteriosa e rigorosa das 

reclamações dos alunos exerceram influência sobre os sintomas de stress cognitivo.  

Esta realidade apontou que os alunos estavam vivenciando uma situação de 

eustress,  pois, embora tenham sido submetidos a situações que fugiram ao padrão 

e ritmo de comportamento aos quais estavam habituados na instituição, este estado 

de excitação e mudança provocou um resultado positivo. Os procedimentos 

adotados passaram a ser assumidos por todos, tanto docentes como discentes, 

provocando uma melhora significativa e a conseqüente evolução na rotina interna da 

instituição. 

 

 

8.4 CRUZAMENTO ENTRE O NGS E STF 

 

Na análise estatística comparativa de 2003 entre a 3º e 4º anos do curso de 

Odontologia foram avaliadas as seguintes variáveis NGS e STF do instrumento 

LSS/VAS, das variáveis significativas sócio-demográficas: sexo, estado civil, filhos, 

moradia, religião, renda familiar, mesada, relacionamento social, relacionamento 

sexual, suporte social, horas semanais de estudo, número de pacientes atendidos 

por dia, dependências, estágio, cursos de extensão. Os resultados revelaram que 

não foi evidenciada nenhuma diferença significativa com exceção da variável 

número de pacientes atendidos por dia, que a 3ª série estavam atendendo três 

pacientes diários. Isto está de acordo com o estudo de Bacci et al. (2002), segundo 

o qual variáveis como sexo, ano, desempenho acadêmico e satisfação com o curso 
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não apresentam resultados estatisticamente significativos, donde se conclui que a 

questão dos aspectos internos e afetivos individuais é que mediam para mais e para 

menos o controle sobre a profissão escolhida pelos sujeitos do estudo. Ainda, a 

exigência da responsabilidade já na faculdade pode se constituir, segundo Campos, 

Rocha e Campos (1996), em fator capaz de levar ao stress e afetar o desempenho 

do sujeito.  

Na análise estatística comparativa de 2004 entre a 3º e 4º anos do curso de 

Odontologia, foram avaliadas as variáveis do LSS/VAS do NGS e STF com as 

variáveis significativas sócio-demográficas: sexo, estado civil, filhos, moradia, 

religião, renda familiar, mesada, relacionamento social, relacionamento sexual, horas 

semanais de estudo, número de pacientes atendidos por dia, dependências e cursos 

de extensão. Os resultados  evidenciaram  diferença significativa, das variáveis 

suporte social e estágio extracurricular.  

A variável em que a mãe era suporte social apresentou diferença significativa 

no NGS e STF, especificamente no quarto ano de 2004. Isto se deve ao fato de a 

amostra geral ser composta, nos dois anos e séries, de maioria de sujeitos do sexo 

feminino. Estas acadêmicas encontraram maior afinidade com a mãe, além de 

agregar mais responsabilidade diante da proximidade do final do curso e da 

dedicação aos estudos, amadurecendo os sentimentos e tornando-se 

emocionalmente preocupadas com o futuro profissional. O suporte social mãe, como 

coping, é até certo ponto, um coping ausente, pois que muitos não vivem com os 

pais. 

A variável “não realizar estágio extracurricular no NGS e stress-fase” também 

apresentou diferença significativa tanto no 3º quanto no 4º ano de 2004, justificando 

aqui uma preocupação por não estar se preparando apropriadamente para o 

mercado de trabalho em relação aos colegas.  

Ao comparar estatisticamente os níveis de stress da amostra total de 2003 

com a amostra de 2004, a análise revelou a existência de uma diferença significativa 

uma vez que o grupo da amostra de 2004 apresenta níveis maiores de stress, a 

saber, presença de p-valor de 0,032 nível de presença de p-valor de 0,027, stress-

fase de p-valor de 0,001 e nível geral de stress de p-valor de 0,002, sendo que o 

STF e NGS são altamente significativos. 
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Analisando-se estatisticamente a comparação dos níveis de stress da 

amostra do grupo da 3ª série de 2003 com a da 3ª série de 2004, verificou-se 

diferença estatisticamente significativa. O grupo da 3ª série de 2004 apresentava 

níveis maiores de stress em relação ao da 3ª série de 2003. As variáveis 

estatisticamente significativas são: presença de sintomas, de p-valor 0,008, nível de 

presença de sintomas, de p-valor 0,006, freqüência média, de p-valor 0,014, nível de 

freqüência, de p-valor 0,012, fase do stress, de p-valor 0,001, e nível geral de stress, 

de p-valor 0,001, justificando assim as mudanças ocorridas nos procedimentos 

educacionais em 2004. 

 Analisando-se estatisticamente a comparação dos níveis de stress da 

amostra do grupo da 4ª série de 2003 com a 4ª série de 2004, verificou-se não haver 

diferença estatisticamente significativa, sendo que, 34 alunos da 3ª série de 2003 

compuseram a amostra dos 42 alunos da 4ª série. 

Observa-se que a 4ª série de 2003, estava na fase de stress de perigo e nível 

geral de stress médio, enquanto que a 4ª série de 2004, estava na fase de stress de 

perigo agudo e nível geral de stress médio alto, verificando-se um aumento nos 

níveis de stress, pois em 2004, com as mudanças nos procedimentos educacionais, 

os alunos se dedicaram mais à vida acadêmica. 
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Tendo-se como base os resultados obtidos pela presente pesquisa, chegou-

se à conclusão de que o atendimento a pacientes ambulatoriais por estudantes da 3ª 

e da 4ª séries do curso de Odontologia pode apresentar diferenças nos níveis de 

stress. 

As amostras totais de 2003 e 2004 revelaram diferença significativa nos níveis 

e sintomas de stress, sobretudo no âmbito do prejuízo emocional desses estudantes.  

Entre as variáveis demográficas analisadas, observou-se que a concentração 

maior de sujeitos do sexo feminino definiu outras variáveis, como o suporte social da 

mãe e o aumento da carga horária de estudos no ano letivo de 2004. 

Os distúrbios de ansiedade e alimentação em excesso foram os sintomas 

considerados mais relevantes nas duas séries do ano de 2003 e em 2004, os 

sintomas mais relevantes apontados foram a ansiedade, o cansaço e o desgaste 

físico, sendo que todos estão relacionados com os sintomas de stress emocional.  

Os sintomas detectados na pesquisa estão presentes num nível geral de 

stress médio, embora a sua freqüência e intensidade sejam consideradas 

importantes, pois os coloca em fases consideradas de perigo e perigo agudo.  

A origem dos distúrbios de stress em geral se relaciona à preocupação com o 

desempenho acadêmico e pessoal, e mesmo à sobrecarga de trabalho. O contato 

com pacientes também é um fator preocupante para o acadêmico.  

A família tem grande importância na manutenção do equilíbrio do estudante 

durante o período de desenvolvimento do curso e exerce um papel fundamental em 

situações que podem deflagrar crises de ordem pessoal diante de desafios.  

As dimensões nas quais se concentraram o maior nível de stress dos alunos, 

tanto na amostra total como nos grupos isoladamente, foram a emocional e a 

cognitiva. A dimensão emocional e a cognitiva prevaleceram nas séries do ano em 

que foram feitas as mudanças nos procedimentos educacionais. 

Conclui-se que as atividades desempenhadas pelo acadêmico de Odontologia 

e conseqüentemente do profissional desta área podem ser consideradas como das 

mais stressantes, uma vez que o contato direto com o paciente e as exigências 

feitas para sua formação pode se configurar em um verdadeiro desafio.  
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Sugere-se que sejam desenvolvidas pesquisas que abranjam uma 

amostragem mais ampla e comparativa entre uma instituição de ensino privada e 

uma instituição pública, a fim de verificar as diferenças com as quais os sintomas de 

stress podem sobrevir. 

Uma vez detectados as fontes de stress e os sintomas apresentados pelos 

alunos, sugere-se que seja implantado um programa que efetivamente promova o 

suporte profissional suficiente para reduzir ou mesmo fazer cessar as situações de 

stress. Desta forma, a instituição de ensino formará profissionais cujos 

desempenhos tornarão o indivíduo confiante e capaz de exercer a profissão para a 

qual se propôs a preparar-se.  

É certo que a emoção não pode estar dissociada do dia-a-dia das pessoas; 

deve, antes, ser compreendida e trabalhada individual e coletivamente, para que 

sejam desenvolvidas ações capazes de encontrar soluções plausíveis para 

situações de conflito, seja este interno ou externo. 
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 Questionário sócio-demográfico 
 
1)Série: ___________curso de Odontologia 
 
2) Idade: __________anos 
 
3) Sexo: (  ) Masculino  (  ) Feminino 

 
4) Seu estado civil atual é: 
1. (   ) solteiro 
2. (   ) casado 
3. (   ) Outro. Especifique: _________________________________ 
 
5) Número de filhos: ____________ 
 
6) Você mora com: 
1. (   ) Pais 
2. (   ) Conjugue 
3. (   ) Amigos 
4. (   ) Sozinho 
5. (   ) República 
6. (   ) Outros. Especifique: ___________________________________ 
 
7) Qual a sua religião? 
1. (   ) Católico praticante 
2. (   ) Católico não praticante 
3. (   ) Evangélico pentecostal 
4. (   ) Evangélico não petencostal 
5. (   ) Espírita 
6. (   ) Outras religiões 
7. (   ) Não tenho religião 
 
8) Qual o grau de escolaridade de sua mãe? 
1. (   ) Não recebeu educação formal 
2. (   ) l0 grau completo 
3. (   ) l0 grau incompleto 
4. (   ) 2º grau incompleto 
5. (   ) 2º grau completo 
6. (   ) Superior incompleto 
7. (   ) Superior completo 
 
9) Qual o grau de escolaridade de seu pai? 
1. (   ) Não recebeu educação formal 
2. (   ) 1º grau completo 
3. (   ) 1º grau incompleto 
4. (   ) 2º grau incompleto 
5. (   ) 2º grau completo 
6. (   ) Superior incompleto 
7. (   ) Superior completo 
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10) Qual é aproximadamente sua renda familiar (salário 
mínimo = 240,00) 
1. (   ) Até 10 salários mínimos 
2. (   ) De 11 a 20 salários mínimos 
3. (   ) De 21 a 30 salários mínimos 
4. (   ) De 31 a 40 salários mínimos 
5. (   ) Mais de 40 salários mínimos 
6. (   ) Não sei 
 
11)  Com relação a sua mesada 
1. (   ) Eu não recebo mesada 
2. (   ) É insuficiente e sobra para o lazer 
3. (   ) É insuficiente e não sobra para o lazer 
4. (   ) É suficiente 
5. (   ) É insuficiente e é completa por outras fontes 
 
12) Seus pais vivem: 
1. (   ) Juntos com bom relacionamento 
2. (   ) Juntos com relacionamento regular 
3. (   ) Juntos com péssimo relacionamento 
4. (   ) Separados 
5. (   ) Pais e/ou mãe falecido (s) 
 
13) Você considera seu relacionamento social: 
1. (   ) Ótimo 
2. (   ) Satisfatório 
3. (   ) Regular 
4. (   ) Fraco 
 
14) Você sente o seu relacionamento afetivo sexual: 
1. (   ) Ótimo 
2. (   ) Satisfatório 
3. (   ) Regular 
4. (   ) Fraco 
 
15)Quando tem um problema pessoal mais sério, com quem você 
conversa a respeito? 
1. (   ) Pai 
2. (   ) Mãe 
3. (   ) Pai e mãe 
4. (   ) Irmãos 
5. (   ) Namorado(a)/ companheiro(a) 
6. (   ) Terapeuta 
7. (   ) Líder religioso 
8. (   ) Ninguém 
9. (   ) Professor 
10. (   ) Orientando do curso 
11. (   ) Conselheiro acadêmico 
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16) Número de horas de estudo por semana ________ horas. 
 
17) Número de pacientes que atende diariamente ________ pessoas. 

 
18) Qual o tempo diário em interação com os benefícios de seu 
estudo 
1.   (   ) Mais de 75% 
2.   (   ) Cerca de 50% 
3.   (   ) Menos de 30% 
 
19. Tem que realizar trabalhos escolares em casa? 
1.   (   ) Sim 
2.   (   ) Não 
3.   (   ) As vezes 
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