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INTRODUÇÃO 

 

O estresse pode ser definido como sendo uma resposta não específica do organismo, diante de uma situação 

interpretada como ameaçadora, uma manifestação que ocorre quando condições ambientais excedem a capacidade de 

adaptação dos processos fisiológicos ou psicológicos, sejam nos campos cognitivo, emocional ou comportamental, 

colocando os indivíduos em situação de risco para o desenvolvimento de doenças (Cohen et al., 2007). 

Assim, ressalta-se que o estresse é um conjunto de respostas de esforço que favorecem sempre a adaptação. 

Porém, não havendo período suficiente para a recuperação desse esforço psíquico, ou persistindo continuadamente os 

estímulos de ameaça que desencadeiam a reação de estresse, estes recursos para a adaptação acabam por esgotar-se. 

Há uma crescente preocupação com o impacto do estresse no desempenho acadêmico e nas habilidades sociais 

de estudantes do ensino superior, na medida em que estudos internacionais descrevem um aumento da prevalência destes 

estados nesta população (Hunt e Eisenberg, 2010; Pinder-Amaker, 2012; Regehr et al., 2013). Estudantes do ensino 

superior enfrentam situações percebidas como altamente desafiadoras, com uma carga excessiva de informação a ser 

assimilada, pressão por estarem em constante avaliação, preocupações financeiras e mudança em seu estilo de vida. Aos 

estudantes de cursos da área da saúde, somam-se, ainda, as dificuldades de relacionamento com os pacientes e a 

necessidade de aquisição de habilidades clínicas (Karaoglu e Eker, 2010; Lunney, 2013; Hutchinson e Goodin, 2013; 

Teixeira et al., 2014). 

A preocupação com o bem-estar mental de estudantes universitários se deve não somente ao aumento da 

prevalência, mas às consequências do estresse nesse grupo de pessoas. Altos níveis de estresse atrapalham o 

aprendizado, diminuem a capacidade de aplicar o conhecimento na prática e interferem na observação racional dos fatos 

(Bland et al., 2012). 

De acordo com diversos estudos, o estresse afeta o estado emocional dos estudantes universitários, por provocar 

sintomas de cansaço, frustração, irritação e ansiedade, alterando a capacidade de raciocínio, concentração, memorização, 

provocando comportamentos antissociais e prejudicando o processo aprendizado. Além disso, altos níveis de estresse 

impedem que o indivíduo enfrente as dificuldades diárias e gera consequências a saúde, como hiperatividade e 

depressão, um distúrbio de saúde mental que está positivamente relacionado a diminuição do desempenho acadêmico 

(Bukhsh et al., 2011; Hamaideh, 2011; Silva, 2016; Torquato et al., 2020).  

Este estudo contribuirá para a identificação de indivíduos mais vulneráveis e propensos ao estresse, e com esta 

informação, subsidiar a elaboração de intervenções preventivas, desenvolvidas no âmbito acadêmico, que auxiliem o 
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aluno ter melhor desempenho acadêmico. 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste estudo é verificar se há associação do desempenho acadêmico com estresse percebido entre 

estudantes de graduação em Odontologia da FOP-Unicamp.  

 

METODOLOGIA 

Participaram do estudo 190 graduandos de todos os anos (1º ao 5º ano) do curso de Odontologia da Faculdade 

de Odontologia de Piracicaba (FOP-Unicamp), nos anos de 2020, 2021 E 2022. Devido a pandemia da COVID-19, a 

pesquisa foi realizada através de formulário online (google forms), no qual o link de acesso foi enviado via Whatsapp 

de cada turma.  

Aplicou-se a Escala de Estresse Percebido (PSS-14) que avalia o estresse sob três aspetos: presença de agentes 

específicos que causam estresse, sintomas físicos e psicológicos do estresse e percepção geral de estresse. Na análise 

dos dados, o nível de estresse foi categorizado em: sem estresse/estresse leve (0 a 14 e 15 a 28 pontos, respectivamente) 

e estresse moderado/grave (29 a 42 pontos e 43 a 56 pontos, respectivamente). Coletou-se também dados relacionados 

à idade, sexo, período do curso, situação da residência e o número de pessoas que nela residem e grau de instrução do 

pai e da mãe.  

O desempenho acadêmico foi mensurado pelo Coeficiente de Rendimento (CR) acadêmico do aluno no curso 

de acordo com os registros do histórico escolar. Realizou-se análise descritiva dos dados por meio de tabelas de 

frequência e porcentagem e em seguida análises brutas foram realizadas para testar a associação entre a variável 

dependente (CR, dicotomizado pela mediana em ≤0,82 e >0,82) e as demais variáveis independentes. Foram estimados 

os Odds Ratios Brutos e respectivos intervalos de 95% de confiança. Considerou-se nível de significância de 5%. As 

análises foram realizadas no programa Bioestat 5.0. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A média de idade dos entrevistados foi de 21,9 anos, com desvio padrão = 2,11 e a mediana foi de 22 anos.  

A tabela 1 mostra o nível de estresse de alunos de graduação da Faculdade de Odontologia de Piracicaba.  

 

Tabela 1. Nível de estresse de alunos de graduação da Faculdade de Odontologia  

                  de Piracicaba (n=190). 

Nível de estresse N % 

Sem estresse (0 a 14 pontos) 4 2,10 

Leve (15 a 28 pontos) 79 41,58 

Moderado (29 a 42 pontos) 98 51,58 

Grave (43 a 56 pontos) 9 4,74 

Total 190 100 

 

Dos 190 participantes da pesquisa, 41,58% apresentaram um nível de estresse leve e 4,74% um nível de estresse 

grave, enquanto 51,58% tiveram um nível de estresse moderado, pontuando na escala entre 29 e 42 pontos. Apenas 

2,10% pontuaram menos de 15 pontos, não apresentando estresse. 

A tabela 2 mostra a associação entre as variáveis independentes e a variável dependente (Coeficiente de 

Rendimento). 
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Tabela 2. Análises brutas entre o desempenho acadêmico avaliado pelo Coeficiente de Rendimento dos  

alunos de graduação da Faculdade de Odontologia de Piracicaba - UNICAMP e demais variáveis analisadas. 

 

Variável  Categoria N= 190 (%) 

Coeficiente de 

Rendimento* OR IC (95%) p valor 

≤ 0,82& > 0,82 

Estresse 

percebido                 

Sem estresse e 

estresse leve 
83 (43,68%) 46 (55,42%) 37 (44,58%) 1,47 0,83-2,62 0,2419 

Estresse 

moderado e 

estresse grave 

107 (56,32%) 49 (45,79%) 58 (54,21%) Ref     

Idade 

≤ 22 anos* 

 
124 (65,26%) 53 (42,74%) 71 (57,26%) Ref   

> 22 anos 66 (34,74%) 42 (63,64%) 24 (36,36%) 2,34 1,27-4,34 0,0096 

Grau de 

instrução da 

mãe 

Sem ensino 

superior 
75 (39,47%) 39 (52,00%) 36 (48,00%) 1,14 0,64-2,04 0,7666 

Com ensino 

superior 
115 (60,53%) 56 (48,70%) 59 (51,30%) Ref     

Período do 

curso (ano) 

1º e 2º 

 
82 (43,16%) 26 (31,71%) 56 (68,29%) Ref   

3º, 4º e 5º 108 (56,84%) 69 (63,89%) 39 (36,11%) 3,81 2,07-7,00 0,0001 

Grau de 

instrução do 

pai 

Sem ensino 

superior 
79 (41,58%) 40 (50,63%) 39 (49,37%) 1,04 0,59-1,86 1,0000 

Com ensino 

superior 
111 (58,42%) 55 (49,55%) 56 (50,45%) Ref     

Pessoas que 

residem na 

casa 

≤ 4 pessoas* 

 
162 (85,26%) 82 (50,62%) 80 (49,38%) 1,18 0,53-2,64 0,8378 

> 4 pessoas 28 (14,74%) 13 (46,43%) 15 (53,57%)  Ref     

Situação da 

residência 

Própria 

 
159 (83,68%) 81 (50,94%) 78 (49,06%) 1,26 0,58-2,73 0,6946 

Alugada 31 (16,32%) 14 (45,16%) 17 (54,84%) Ref     

Sexo 

Feminino  

 
130 (68,42%) 59 (45,39%) 71 (54,61%) Ref   

Masculino  60 (31,58%) 36 (60,00%) 24 (40,00%) 1,80 0,97-3,36 0,0860 
Ref: referência; OR: Odds Ratio; IC: Intervalo de Confiança; *mediana da amostra; &categoria de referência da variável dependente. 

 

 

Dentre os 190 estudantes, 56,32% apresentaram estresse moderado e grave. Mas não houve evidências de 

associação entre o CR com o nível de estresse percebido pelos estudantes. 

Do total da amostra, 65,26% dos alunos possuíam idade inferior ou igual a 22 anos. Com base na análise, pode-

se afirmar que dentre os estudantes da FOP-UNICAMP, há 2,34 vezes mais chance de alunos com mais de 22 anos ter 

um CR ≤ 0,82 do que aqueles com idade ≤ 22 anos (p<0,05).  

 Do total da amostra, 56,84% dos alunos são do 3º, 4º e 5º anos. Os alunos do 3º, 4º e 5º anos apresentaram 3,81 

vezes mais chance de ter um CR ≤ 0,82 quando comparados com alunos do 1º e 2º anos (p<0,05).  

 

CONCLUSÃO 

 Concluiu-se que 56,32% dos estudantes de graduação apresentaram estresse moderado/grave e houve 

associação entre Coeficiente de Rendimento com as variáveis idade e período do curso. 
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